








 رص“ ىلع دمج عراشب ىريكلا ةيراجتلا ةيتكملا نم بلطي

 م ىفطصم : اميحاصل

 هه./١٠ نوفيلت



 8١م ةنس وبام : ىلوآلا ةعبطلا

 اوم ةنس سرام : ةيناثلا ةعبطلا

 فلؤيلل ةظوفحم عبطلا قوقح



 ةمدقم

 لايرغ قيفش دمع ذاتساالا للجلا خرؤملا ملعب
 ةرهاقلا بادالا ةيلكب ثيدملا عيراتا ذاتسأ

 نيطالسلا كلم غلب ىداليملا رشع سداسلا وأ ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف
 نانو نم ناقلبلا لهأ حبصأو ء ولا لاك نم هل راق ام نايثع ل1 نم

 فقي لو , ةينايثعلا ةلودلا اياعر نم نيينايلأو ةبلاقصو راغلبو نيينامورو
 رجلا دالب نويئامثملا كلم دقف ءدحلا كلذ دنع ابوروأ ىف ةلودلا عاسقا
 ناكل ةنيدملا هذهىلع ءاليتسالاف اهلشف الولو « انيف دنع مهشويج تلصوو

 جامدنا رصعلا كلذ ىف مت دقق ايسآ امأ ءرخآنأش ىطسولا ابوروأ خيراتل
 فشك ىلا تارامآلا ىهو « ىنايثعلا ملاعلا ىف ةيل وضاناألا ةكرتلا تارامآلا

 ايسآ ىو « ابلهأ ةشيع نم ةفيرط بناوج نع هتلحر ىف ةطوطب نبا انل

 .كيلاملاو نيبوفصلا نم مبموصخو نيينامثعلا نيب فرحلا حافكلاناك أ ضيأ
 نيطالس مكح دتماو مبكلم قزمتف كيلامملا ىلع ةرئادلا تراد دقو
 ذوفت نم هفالسأو ىروذلل ناك ام اوثروو رصمو ماشلا ىلإ ةينيطنطسقلا
 تابجاوو قوقح نمو قيرفآلاو ىنيلا رمحالا رحبلا ىلحاس ىفو زاجحلا ىف



 مسمسلا و مسا

 عاطتسادقف , كلذ ريغ لع مرمأ ناكف نويوفصلا امأ . ةسدقملا ضرآلاف

 طقق حالسلا دحب ممولب اقيملو  نيينامنعلل اوتبثي نأ هؤاقلخو ىوفصلا ل يعمسا

 ىضمأ تناك ةيفيد ةيموق ةضبنب موهجاو لب ىاب ناموطو ىروذلا لعف اي
 . قارعلاوةريزجلا اوعضخم نألوآلا ملس ءاقلخ عاطتسا ةقيقح « فسلا نم

 . ةثيدحلا ناريإ مايق نود اولوحي نأ اوعيطتسي مل مهنكلو

 ىلإ ىدأ امعو مظعلا حتفلا اذه رس نع فشكلاىف نوخرؤملا فلتخيو

 مورلاو كيلاملا لود ضاقنا ىلع ةديدجلا ةيمالسالا ةلودلا هذه ةماقإ

 « تارامآلاو كالاملا فلتخع نمنييبيلصلاو راتتلاتاراغإ هتفلخامو ةلاقصلاو

 ريلاف بورحلا نش ىف ناعمالا ىلإ رخآلا دعب دحاولا نيطالسلا اعد امعو
 - ىرأ ايف هلك اذه ىلإ ىعادلاو .ايسآو ةيقيرفأو ايروأ ىف . رحللاو

 ةرصنل : هتضيب نع بذلاو نيضرألا ىف هدونب رشنو مالسالا ةرصن وه

 ركسعلا - رصنلا ةادأ ناخرأ قلخ ابلجالو ناهثع ةرامأ تأشن مالسالا .

 ةينيطتطسقلا دمحمتفو ةوصوقةحاسف دارم دهشتسا ابليس ىفو «  ديدجلا

 شدج كلس مالسالا نوصلو  هيمور  رخآلا ةحسملا ىمرك ىلإ علطتو

 اذه ظفحلو - ةرهاقلا ىلإ .ارحصلاو ريرمت ىلإ لابجلا  كلاسملا رعوأ ملس

 ذوفنلا دادتما نود لاحو . لاتَقلا نيدايمف رمعلا نسح أن املس قفتأ ثا ارتلا

 نيبوروآلا مدقت ضرتعاو هرزجو طسوتملا رحبلا لا ىلإ ىوروألا

 ةلودلاو ىمالسالا ملاعلا حبصأ نأ نذإ بعع ةلف هن برعلا راجتلا هاجتا ىف

 . دحاو ءىثل نيعسا نيسورواآلا رظن ىف ةنامثعلا

 حتفلا بجومب روطت دق ىمالسالا ملاعلا كلذ نأ ق كش نم سيلو

 ًاديدج ًادبع ادبي ممتفلا كلذنأ ىف كشنم سيل هنأ ًاديدج ًاروطت ىناهثعلا

 ثيدحلا ني راتلا ساس أهنمل عجم نأخرؤنلل قحو ع ةقرشلا ابوروأ ممأ خيرات ىف

 ضخلا نم نيحابلا ضعب هيلإ بهذ امنامأو ىروآلا قرشللو قارعلا ف

 نييرصملانأب الثم لوقلاف : موق ظن لعموقبال رمأف ثداحلا اذه نأش نم



 دن

 نآو « نينامّْعلا كرتلل مبعوضخ لبق كرتلا نم ماكحل اوعضخ دق مريغو

 ةبرهوج اقورف لفغي كرتب كرت لادبتسا وه رشاعلا نرقلا ف ىرجام لك

 نييرصملا لاوحال صقتسم ىأ عيطتسي الو , كرتلا كح نم نيعوتلا نيب
 دادغ ف قوجاسلا محلا ةعيبط فالتخا رادقم كردي نأ الإ نيقارعلا وأ

 نييمطافلا ديلاقتو , ةرهاقلا ىف ىكوامملا مكحلاو , ةمتاق ةيسابعلا ةفالخلاو

 ىلع نييقارعللو نيبرصملل نيينامنعلا نيطالسلا ّح نع . ةرمتسهنييوبآلاو

 دنجلا فالجأن م تاعامج مهلقرعت وأ ءالؤه ديؤت «تاوشابلا نم مهاون دي

 6 ةرهاقلانيطالسودادغب نيطالسنمتاوشابلا ءالهنيأو  سانلا طالخأو

 نايبىذ لكل ةعماجلا ناسللا ةبيرعلانيواودلا كلت نم ةئباعلا مهترادا نيأو

 اوقش نيينامثعلاونينامثعلاب امش برعلا نا قحلاو ؟ لضف بحاص لكلو
 نورقلا ىف نهلاو قارعلاو ماشاا خيرات أرق نم لك هكردي ءاقش برعلاب

 عوضخ نع (لاقي نأ هب ىلوأو ) لاقي اذه لثمو م ةريخآلا ةعيرألا
 . ءىث لكى مهنع ةيرغ ةموكحل نانويلاو ةبلاقصلا

 ةموكحلاكلتل تعضخ وتلا  ةيبرعلاو ةييوروالا  ةيقرششلاممالانأ كلذو

 اذه ببسي تضرعت اهنأو « نورق ةثالث ءاهز دوكرلا نم عون اهيلع ميخ

 ةرهاظلا ىه ةيخراتلا ةدحولا نم انول اهتبك أ ةدحاو تادحأإل عوضخلا

 .باتكلا اذه ىف

 بعش نم نيينامعلا ماكحلا نوكل دوكرلا اذه بسفن نأ انل قح الو

 نكن مو دحاو بعش نم اونوكي مل نويناهثعلاف  هتقيلسب ةظفاحملا ىلإ ليي
 نيبن املا مظن نأ ىلإ اذه . نيك احلا ةفئاطل ءامتالا ىلع ةلالد الإ ةناثعلا

 ىلع ناك ةسايسلاو برحلا نوثشل لوألا مهنيطالس هطتخا امو ىلوآلا

 . ةردعملاو ةنورملا نم ميظع بناج

 ممأ لاصتانود كش الب تلاح ةينامثعلا ةوقلا نأ ىلإ دوكرلا عجري دق

 . ًاطوصخ ةضهانلا ةيورآلا ةراضحلابو امومع ةيبنجالا تاراضحلاب ةلودلا



 ركل

 سداسلانرقلا فنيسوروألا نأب مسيذأ عيطتسيال فصنملا كثحابلا نكلو

 نييحيسملانيبقرشلا اومدقي نآل دادعتسا ىلع اوناكةنمزالا نم هالتامو رشع
 نأ م , ةصلاخ ةيده ىلعلا مبضوبن تارمت ناطلسلا اياعر نم نيماملاو

 بلغأ ىف ناك ةيوروأآلا ةراضحلا مدقت نأ لبحي نأ عيطتسيال كثحابيلا

 نم ايوروأ ىفةكل املا تارسألا هب موقت تناك امل ًافدارم أما نوياحألا

 لاجر_ىلعألا دجلا ليبس ف نكلو  كولملارزأدشيو , دجناليبس قبورحلا
 ليبس الف كلذك رمآلاو امأ ء لاملا لاجر لالقتسالا لبيس ىفو نيدلا

 نودقيبوروآلا ةضينلانم ةدافالا عيطتسين اك ىنامثعلا قرشلا نأب لوقلا ىلإ

 ا . هتيرحو هتلوجر نع لزفي نأ
 تناك ممأ رمأ تلوت ةينامثعلا ةلودلا نأ وه دوكرلا ةلأسم ىف حيحصلاو

 نوينامثعلاف .ابنعهليزي نأ ىلع ارداق ىتامثعلا حلا نكي مل ءايعالا نم عون ىلع

 مل ع مهبادآو مهنفو مهططخ كلذب ديششت , نوطعيالو نوذخأي ًاموق اوناك
 ىلع اوامعو ءضيرع كلم ىف مماطلس تحن عقوام اومظن نأ الإ مهنم نكي

 ةددعتملا ىريكلا لودلا نأش اذه ىف مهنأش : ليدعتو رييغت هيلا قرطتي الأ

 . ةيداعم ىرخأ ىربك لود اهددبنت نايدالاو سانجألا

 حتتفي لو « ةديدج ةيعامجا وأ ةيسايس ةركق لع نذإقامثعلاكلملا مقيهلو

 نم اوقرعام ريغ ىلع ةفلتخما مهاقالع مظنتل ًاباب نيفلتخما نيديدعلا هاياعرل

 قارغج عقوم نمكلملا اذهل ناك امم ةدافالا كلذب مييلع تعاضف , .ىدابملا

 مدت ىف رفاو بيصت نم الام اه ممأ ىلع هلامشا تازيمنمو « هعون ىف ديرف

 حبصأ نأ وسلا نم ةينامثلا ةلودلا ممأ باصأام ىلع لدأ الو , ةيناسنالا

 ةزعلا قيرط ابكولسو اهئاقش نم ابجورخ طرش ةلودلا مكح نم ابصلخت
 . ةيهافرلاو

 ىف ىنرعلا قرشلاو ىنوروآلا قرشلا خيرات وه صلختلا اذه خراتو

 تافآل نيقرشلا ممأ هيف تضرعتر صع امهقبس دقو ء قباسلاو ىلا ا نين رقلا



 تعا

 نيفعضتسملابءابوقألا تبعو بارطضالاولالتخالاو محلا ءوس نم ةدحأو

 تبستك او ! ةيقرشلا ةلأسملاىه «ةلأسم و نع ةرابع ممالا هذه ريصم ناكو

 هلوق ىف قوش ابنع ربع ىلا ىه ةدحو كلذب

 <« قرش محلا ىف انلكن كلو <«

 فروأآلا لخدتلاو ةيموقلا تاضبنلا ناف هذه ريغةدحو انل ققحتت لو

 - مهلا ىف ةدحو نم ةدحولا لوحت تعم ةيكرت ةبيصع ىلإ ةينايثعلا لوحتو
 ظافتحالاو عفانملا لدابتو ةاواسملا اهساسأ ةدحو ىلإ - قوش لوق بسح

 قوقح نم ريغلل اب فارتعالا عم ةيموقلا ةايحلا تاموقمب

 ىلوت دقوشيدحلا رصعلا ىف نيك رشلا مه خيرات روطتل لمج حرش اذه

 هضرع ل يضفت_ بادألا ةيلكب خيراتلا ةسردم ءانبأ ةريخ نم - سنؤم نيسح

 نم ريثكلا .ىثلا هلئاسم بيترتو هفصو ىف فرص دقو , باتكلا اذه ىف

 باتكلا نأ ررقأن أومدبحي هونأ نأ رورسلا ربك أىنرسيو ؛ سردلاوركفلا

 ةيرعلا ممآلا .انبأ نم نيخرؤملا ةيانعب ريدج

 لابغ ىينخا بادآلا ةيلك
 9١1م ةنمم ليريأ



 لوألا مسقلا

 ١ ىندألا قرشلا :

 ةيخيراتلا ةدحألا عع -' ميدقلا خيرات ةيمهأ ١-١ هنعرات ىف اهرثأو ةيفارغجلا هفورظ
 ىف مهماقم - 7” قد”الا قرشلل ناكس ع + - ةراضحلا ةدحو عه  ىتدألا قرشلا بوعشل
 م - ةراضخلا

 : ىندألا قرشلا خيراتو مالسالا ب ب

 ىمالسالا قرشلا ع ٠١  ىمالسالا قرشلا ع و - ىفالسالا نطولا - مالسالا ةعيبط

 . 9١ - هعيرات ىف كلذ رثأو ودبلا تاورغ نم ةراضحلا ىمح

 ةيمالسالا ةعومجلالخاد ةزيمتملا تادحولا  ح

 تايموقلا عا٠»*  ةيمالسالا ةراضحلا ةدحو عا9  هدحو لك تازيمم ةسارد ةيمها

 ءاومدر» ةيمالسالا

 نودلخ نأ ةيرظن ةشقانم +١  نارمعلا ةرئاد ع ١١ - اهتعيبطو ةيمالسالا حوتفلا

 ىتد'الا ةرشلاىلا كارتالاقفدتو ةبكرتلا رصانملا لصأ . وس - ةبسايعلاةلودل ل الحمضأ علب

 - ١5 ةقجالسلا . ةيناماقةلودلا  ةيكرتلا لودلا روهظ ع ١م - ةسايسلاحرسم لع مهروهظو

 ؟٠ - نييئامملا كارتالا ضوبن

 ىئاّمملا حتفلا ليبق ىمالسالا ملاعلا  ه

 ةيركفلا سراق ةضهبن ١” - مالسالا لظ ىف ىسرافلا بعملا ةضهت : سراف : الوأ

 ةيسايسلا سراف ةضهن عا#+7  رشع ىماخلاو رشع عبارلاو رشع كلاثا نورقل لالخ

 ؟ايكرتمم .ادملا دب عا ## - هدوبجو ىوفصلا ل يعامسا ع بس  نيوفصلا لظ ىف ةييدالاو

 قنادنح

 راح ق



 تاطاج

 ةضبنلا - ٠و - ريك الا سابع هاشلل عام  مهتتواممو نييوغصلا ةفلاحل ست ابوروأ عا

 مج < ثيدحلا ىمرافلا خيراتلا ,ديو سراف نم كارت”الا درط - ةيعيشلا

 ةيميشلا ةضبنو هل. نييوفصلا حتف ع 71 لوا اةراغ بقعهلالحمضا : قارملا : اناث

 . 5م ةينايثع ةيالو قارملا عومي ىناّمملا حتفلا ع ل“ قارعلا ىف

 ةيجربلا كيلامملا ةلود ع ؟ه ةيبيلصلا بورحلا يقع رمم لالحمضا : رصح : اثاث

 ةراجتلا . ةسكارشلا كيلامملا ع م- . دالبامبفسم  ةفالخلاةداعا . لوفملاو كيلامملا ءل
 < - 5١ ىتابعلا متفلا ع م. ةيدنبلا

 - ةيرعلا لئابقلا ققدت - ةييلصلا بورحلا بقع ماشلا لالحمضا : ماعلا : اعيار

 توريةضهن . ابوروأ عم ةيراجتلا تاقالعلا دب : مهنم كيلامملا فقوم .. ةنراوملاو زوردفل

 © وما داللا لخاد لالسضأ. ايوروأ نيو مهني تاقالعلا دي . ةنزاوملا شاعتا

 ةينائعلا ةلودلا - و
 ”ممواييف فمضلا نطاوم عمهتةيناملارظنلا عمم ىمالسالا ملام ةدحو نودي كأرتالا

 مم ىمالسالا قرشلا لالسمضا

 ابوروا ةضهن ز

 ىركفلاءدقتا - ةيورو الا ةضبنلا ةمييط مو - ةضينلا ناب برغلاو قرشلا نيب ةنراقم

 هم - برغلاو قرشلازوب عارصلا ةدوع عجب - ةييلصلا حورلاو ةضبنلا عامب - ىلعلاو
 4٠ - ةيرحبلا ممالا ةضهنع مو .. راحبلا ىلاعارسلا لاقتأ

 درل كارث'الا تالواحعو ويد ةعقوم ع م  لاغتربلل مدقتلا ع ع ىرحبلا مدقتلا مئالط

 4 - نيللاغتربلا

 ايكرتو اسعلا  ط

 ةيقدنبلا - ةينامئلا ةلودلاو اسرق نيب تاقالعلا .دب ع عه  ابوروأ ىف ىتامثعلا مدقتلا

 48 - رافساف ةدهاعم مب دراثوج ناس ع +  كارت”الا دصل اهتوعدو ةسينكلا - 5

 . هج .رتقولراك حلص

 ىلطسولا ايسآ ب ى

 نيب عازنلا عه. - سراف وحن ىسورلا مذقتلا عاو . ناتسكرت حتفو ايسورلا ضوبن

 مب . ايدلصتتا دنهلا وزغت ايوروأ ء م - دم ريمو ناضفالا ةضبن ع م١  اكرتو ايسور

 1 هج . ىمالب

 ني

 8م

 ذل

16 

15 
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 ل
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 6 رصم كل

 ٠ هم نييسنرفلا مامأ مهتيزه و هب - كيلامملا عع ه  ةيرصملا ةيموقلا روهظ ,دب
 مه ةبايمأ ةحقوم

 َ نيبلسملا سوفن ىف لوالا .اقللا رثا ل

 دالب ىلا نييوروالا ةرجه ع 0  لصانقلا ةوق روهظ ع+ - ةيقرشلا بوعشلا عزف

 . 0* ةيبصملاو ةيموقلا - ميرسلا ضوبنلا +# - ىمالسالا قرشلا

 قئثلا مسقلا

 ةقرشلا ةلأسملا ةأشن

 ١ ىندالا قرشلا دالب ىف ةيسن رفلا عماطملا 5

 قرشلا دالي ىلع ايوروأ لود عازن ع 1 ايوروأ نم نيدلملا قوخل ةيقيقملا بابسالا

 تازايتمالا عال. فيقيق زيكرملا  انرف قوفت عاج ىندالا  00١هييراشمو ثويلبات ع
 , انو ةقرشلا

 5 رصم ىلع ةيسنرفلا ةلحخلا _ فى
 ايكرتو أسترف نيب تاقالملا عا/4 - نويسُئرفلا نولاحرلا عاج  رصم ىف اسنرف مماطم

 ارتلجيأ فقوم ءا بد - ةلخلا ذاقتا ىف ريكفتلا عاواب - هياوبوح رييوأ عابج  ةلحلا ليبق

 م. رصم ىف ةلخلا لوزت ع ويو - اينم

 7 رصم ىف نويسئرفلا - ج
 نويطبان ةلمح اهب - رصم فصو باتك ع م١ - ةيسدنهلاو ةعارزلاو ةيملعلا مدوبج

 نيع ةعقوم 6 م4 - شيرعلا قافتأ تاضولفم ع مع - نويلبان ليحر عمم ماعلا ىلع

 ديدج دهع دب : ةلخخلا راثآ عاهإب -رصم حرم نيسترفلا جورخو وتيم عاهج - سمت
 مك  رصمل

 5 ىلع دمع ضوبت ىلإ نيبسفرفلا جورخ نم رصم ب د

 نمنورصملا سأي عاود  ةساسلا حرسم ىلع نورصملا روبظ ء وه - دالبلا لالحمضا
 ٠١١ - ىمايسلا يهذوفتو .اململا ع ةيف - لالقت_الاةركف وعن ع ورب  كتارئالا
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 مركم رمع ديسلا  ه
 رثأت له ع٠ ناترقلا رم ةفقوم ع +٠١  هلويمو هراكفأ - هتصخشو هءأشن

 معرتي رمع ديسلا ء6١٠ - كارتالاو ربع ديسلا « ١١غ - ةيسنرفلا ار الاب ربع ديسلا ريكم

 ١٠م ةيرصملا ةضينلا

 ع 11؟ىيدربلا عاا9 نويسنرفلا عزلأ - زنيلحجتالا عوج كيلاملا عوج - كلارتالا

 دمت اكرح ع 1161 - ىلع دمتو رمع داحنا ع و96 - لمملا ةرورضب رمع روعشو ةلاحلا مقاقن“

 ١96 ىلع دمج ةيالو ىف دي اترفل لع عاج - ىلو"الا ىلع

 ةيرصملا ةروثلا او

 مركم رمع ديسلا ةماطز ع 9١و - ةيونعملا نيبرضملا ةلاح ع 99١ه - ةيرصملا ةروثقا ةعبط

 ٠غ - ىلع دمحم ةيلوت عاد#»  كيلاملا ةعزه عاومو - ةيرصملا ةروثلا تامدقم عوج

 14١ - كيلاملا ةعاغ عادمو - ةروثلا دوقي رع ء ١١ه - ىلع دمع نع نيرصملا عاد

 ىلع دم ع#14 - مركم ربع ىفت ع #94 - ناديملا نم نيرصملا حتي ىلع دمع
 ١١ - نريرصللاو.

 رصمب ضيني ليع دمحم َح

 هدارقتا < ١:مل  هتاياغو هللاسو ء عاب  انرقي هتقالع عرعد ىلع دمع ةيصخش

 - ىلع دمج تاحالصأ ةعيبط ع 16١ - ىلع دمع ةنعبلا نم نورصملا فقوم ع ١ غو لمعلا

 دمم ع 6١م - هنم نييسنرفلا قوم ع +٠6 هيلع راضقلل نولم و هتوفوختي زيلجتالا عامر

 ؟مو  ةيلعلا ةلودلاو لع

 ةيشايسلاهيهارمو ىلع دمت  ط

 لمعلا ىف هعارسأ ؛ 958 هتيعرو ىلع دمج عبو  ديدجتلا ىف ايلاغ اددجم ناك له

 ةسارح ء +١١ - ةلودلل ىداصتقالا لالقتسالا ىف هيرظن * ؟1+  شيجلاب همايهأ « ده

 ذا - هلشق بارسأ - زوج عوجإب ةيمالسا ةلود ءاثنإ ىف هتيغرو ةيساسلا هيمارا ةيليلحت

 ضوبنلا نولواحب كارتالا ى

 ةلودلا رابتا برقي ايروا ساحا « ؛بس  كارتالا سوفن ىف قوروأالا '”موجحلا رثأ

 دب عازإلو  ةقرشلا ةلأسملاو نويلبان عاربي  ةيقرشلا ةلأسملا ةأشن عووبع  ةيناثدل
 صل ةسسسس يس

 - ة98-ابلشفو حالصالا ةلواحل ىلاججا زجوم عاري  اكرت ى حالمالا

 رشع عساتلا نرقلا لئاوا ىف ةيمالسالا دالبلا ةيقب .نع ةحنلا ل كل

 ةنامتسالا تولوا سرقلا “اوه لع جتك هامثلا عادرزلمل دس ايسورلاو سرا

 اهرإ ١٠6

 ننس

110-114 
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 لندسشلل

 نديكتنمس

 ا1قا 114



 ل ل

 ةروثلا  صالخلا لوا ةيمالسالا بوعشلا سه نتفتكتف ةدهاسم ع وهم نمسك ر غلام

 ١م ةيناثلا ةلودلا ىلع

 كلاثلا مسقلا

 ةيمالسالا ةدحولا ككفت

 ا ةناثعلا ةلودلا لع ةروثلا - ١

 رويظ ىلع دعاس ةيورو' الا ةراضحلا - ؟مو اهتاموكح ىلع ةيمالسالا بوعشلا طخس

 ةدنتي ةيعاهجالاو هيسايسلاو ةقيدلأ تاروثلا مادامت تاءوكم لا فعض

 ووفد اذ4
 روبظو هضوبن - وو. باهولا دبع نب دمع  ١عب ةيميت نبأ - ةياهولا ةكرحلا تامدقم

 - #١9 ىلع دمحم نيمشت ةلودلا - ؟و» ةنايثلا ةلودلل برعلا دالب ةيمهأ هه هتوق

 تارامالا ةيقيو نيلاوحتيلجنالا تافتلا - ١و برمعآ دالبل ني رصملا حيتفل ةيساسلا جمئاتتلا

 . وم ةيلحاسلا ةيرعلا

 1م مادو خد 2

 - 7.1 ةيرصملا ةعارزلا بيلاسأ لاخدإ ةلوام - ؟«.. دالبلا ريض ةلوام وه هيابسأ

 ؟ءملينلا ىلاعأ لإ رصم دودح دادتما ع م.+ هديدحتو ايرادأ ةميظتويلاملل نادوسلا باب متف

 00 فت"اقانلا تاروث تاك

 ةروثلا .ىدايم - ؟.+ سيروك رعاشلا - ؟5١ سيراكول ليريس - 7.4 ناقلبلا بوعش

 - 0. رصم لخدت م.و اسمتلالخدت - *.م حباذملا - مب ايف اسور حصا - ةينانويلا

 باحسنأ - سا# ئراون - ناتويلا لالفتسال ارتلجاو ايدورلا ىعس  مو١ ارتلجيا لخدت

 7و هنردأ ةدهاعم - مؤع رصم باحسنأ دع ايكرت فقوم - مر# ناناوبلا دالب نم رصم

 ؟عهمدممو ايكرتو رصم نيب عارصلا -86

 : لودلا فتقوم - موب عازتلا دي - ماو ةينامثعلا ةلودلا وحن ىلع دمحم روعش ةقيقح

 عازنلا لوحتو لخدتت ايسورلا - مس. ىرصملا حتتقلا لبق ماشنا لاح موه اسنرقو !رتاجتأ

 استرق زكرم - موه لبماك كوتاب - مربع ىلع دممو نوتسرملب - ”## ةيلود ةلأسم ىلا

 ,اضقلل لمعت ارتلجا - م0 ىسلك_راكته ةدهاعم - سنو ةيهاتوك ملص  موبج تناغيللا ىف

 7+ ىلع دمحملرصتقت اسن رفا - ةيئاثلاماشلا برحريثج ازتلجا - مح ىئيسفي - لعدم ىلع
 184١-84 ةنس وباموج نامرف- ؟جياس رفمجأرت  ماشلا ةررث_ مسبب ماقلا هايمىف رييباق



 تح م ب

 ايكرتف حالصالا ةكرح و
 ةيوروأالا ةمظنالالاخداف ريكقتلا - معمكب ىثتك ةكرح بو حالصالاتامدقم

 س ؟ووب هتالواعو ثلاثلا ميلس - م5 حالصالاو ناطلسلا نيبتلاح ىتا تايقعلا # موس

 - ديجاديعناطلسلا - ءو+ هاجلخ فرشطخ ع ؟هجباشايديشر ل ؟و. هدويج و ىيناثلادومج

 - تقوم 905 حالصالاةكرح لف بابسأ مود ةيعبرلاراصتا ب ممم اشاياضو

 ناطلسلا  ؟دوب ديجنا دبع ناطلسلالرع - جو ايكرت ىفحالصالا نم ةيوروالا لولا

 1 ؟14 ميدقلا ىلا ةدوعلا - موس زيزعلا دبع

 ماسلا  ز

 ةضينو ماشلا وحن لودلا هاجيئا موب ايروأب لاصتالا رثا سيو ىرادالا ماشلا ماظن

 زوردلا .ارمأ مي جهئراوملاءاسترق # صير ناتبل_ بيوع مير رازجلاهقا دع ب هاكع

 تامدقم ب ميم ةنراوملاوزوردلانيب ةحقلا مقوتةينامثملاةل ودل بابش يشب ريم“ الا # بيوم

 نودي زيلجتالا ب منو هيقرصم ةموكحوماشلل ىرصملا متفلا ب بيو ةيناثلا ماشلا برح

 ةدوت -- 0غ ةيرملا ةلودلاةركق ل #ماعلاةروث  مب+ رصمةموكح لعماشلا لهأ

 54١ ةيدلا امعماطمو استرق »و. ايداصتقالغوتارتلجنا  وسبو كارتالل ماعلا

 هيتس ورب ةياطورشنتا رتلتا وهج ةيسايقوقح نا تازايتمالاروطت 58١ سورلا حماطع

 ١84 ايداصتقاو ايوتحم ماشقا لتحت ةيرو الا لودلا - مهع

 مرقلا ا

 - الم لويتسابس  ؟ىنج برحلا دي  اهتراثا ىف ارتلجيا عبصا سوهو اهبايسأ

 نيزاب رمؤم مه نيسئرقلاو زيلجنالا رود مهيب برحلا ق كارتالا روح

 ؟م5 كارتاللةبيط ةصرف وهو عرممو ةنم

 برغملا ط

 طوقس رثأ 5و١ هبق نييلاتتربلاو نابسالا مده ب برغلاق ةينيدلا برمحلا

 ب موب نيلدنالا ىملسم ةاقثالا نوضيني برغملا وملسم ب بوو برتملا ق سلافالا

 وراقأتوردب ب موه نيبب روالاو ةيراغملا نييبرحلا ل موس ىندلا دابجلا نمنول هنص رغلا

 ماظ ا عود اسوربرب ناوخالا مومو ةيمالسالا ةعومجملا لخدي برغل # و

 راهدزا مده رئازجلاو سنوت ىف تاطللاىلع عازللا # موب برغملا ىف ىتاملا محلا

 .دبو اسنرق روهظ ل م. اينايسا لالحمضا موو هتمرقلا لاعأ عاسقاو داليا ١

 برغملا ىلع روثب ابروأ قماعلا ىأرلا  م.»م نولبات نوسقاس بس م.ج برتملاب اهلاصتا

 سا 0+ برغملا توتش ىف نييسنرفلا ل خدت ب م.م رئازجلا نوجا» زيلجنالا ع

 نيسح ىادلا ب م.و هنصرقلا لاس كحبل لياشال سكأ رمت وع # م.جب دالبلا لالسمشا

 لاقيد* ب مام ىركيلا نويد  مج» رئازجلا حتف ىف ايدج ؟ركفي كاينلوب ل موو

 ءاماإب رزجلا متغت اسنرق ل مود ةحورملا تداح  موع
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 لق اخد

 نرااسشسشو



 قلي ارش هيلي امو قارعلا - ى

 ع 578 ناريا راوجب قارعلا رتأت بس مر# اهخيرات ىف اهرثأو قارعلا دالب ةعيبط
 تارازرم مه برعلاو سرفلا نييقارعلا نجم ايرغ هيلي امو قارعلا .نيب تاقالعلا

 كارقالا ةموكح ل وجو اديدج ارصع أدي ىناثعلا حتفلا # مهب قارملا ىف ةعيعلا

 جيلخلا ىف نييلاغتربلا روبظ مو سراقو ايكرت نيي هيلع سفاتلا مه قلرعلا ىف
 كرتلا ةالو 8 و م٠ برعلاو كارئالا نيبو ميني عارصلا ل م. ىمراقلا

 عياسلا نرفلا قدادنب  مهب6 قارملا ىف لئابقلا رارقتسا.دي س مسبب عاطقالا ماظتو. .
 سس بو بايسارفا ةرسأو ةرصبلا لاصفنأ # مهيب لصوملا لالقتسا ل مب رثع
 6 540 ةرصبلا ىلع .اليتسالا لواحم سراف لس مو جيلخلا نولخدي نويدنلوهلاو زيلجيالا

 #75 رشع عباسلا نرقلا لالخ ةرصبلا ب معو نييلاتتربلا نوئرب نويدنلوم لاو زيلجتالا
 ل معغ قارملاب ةيئارو ةموكح ىعتي اًماب نصح ممم ةرمبلا لالقتسا ىلع ءاضقلا

 ؟غ+ كرتلاو زانفالا نيب برحلا موج ناتنانفأ ةضمل - معو ةييرعلا لئابقلا ةروث

 كارتالاو سرفلا نيب ١وج+ ةنس ةدهاعم ب ؟عه قارعلا وزخي ردات ب معو ىلوق ردات

 ىف ةكارجلا ىف كيلاملل ناطاس روهظ .دب - معو لصوملا ىف ليلجلا ةرسأ ميو
 لالقتسا_ بل موو كيلاذل نوديكحي كارتالا نع مو. اشاب نابلس ل ميو قارعلا

 بس 08# قارعلا نوددهب نوياهولا ل مهج ريبكلا ناميلس ب مهع ققرعلاب كيلامملا

 دالبلل زيلجتالا ذوقت وم م6 قارتلا ىف ةبوروالا عماطملا . مه# اشاي دواد

 لالحمضا دب ب موو ىتسك : نوففكتملا ب "م دنبلل قيرط قارملا س مجد
 ميم حالصالل لمي دواد ميو قارعلا ف ةيراهكنالا ىلع ,اضقلا مب. كيلامملا

 قارعلا ةدوع  ؟”ابوب قارملا كيلام ةابن موهوب دواد لّرع مهي قارملا تابكت
 قرط ل و. هديحوتو هريضحت ىف كارتالا دوبج ل ميو كارتالا ناطلس ىلآ

 مو تالصاولل

 مه9 ةيرع عجارم - ١
 غ-١ ةجترفأ ”مجارم - ب

 نك فاشك



 يسم جيل سس

 هماظنو باتكلا عوضومب فير عت

 بوعشلا نيب ةيراضحلاوةيسايسلاتاقالعلاةساردباتكلا اذه عوضوم

 ضوبتلل ةيمالسالا ممآلا دابج عبتتو , ةيروآلا لودلاو ةيمالسالا

 « نافرعلاو ةوقلاوقرلا ريماضم ىف هيلإ تلصو امف ةيرغلا ممالاب قاحللاو

 ةيمالسالا ةقرشلا حورلا ةظقي عبقت ىلإ صاخ هجوب مامتهالا فرصنا دقو

 ةنهارلا ةراضحلا لظ ىف ديدجلا اهدالسمو اهشاعتتاو

 قرشلا ناكس خيرات قاهرتأو ةيفارغجلاةئيبلل فصوي باتكلا أدب اذهل

 خيرات لمجأ مث ءةدحولا هذ هه لماوعو هلهأ ةدحو ىلإ راشأو  ىتدآلا

 «نيينامثعلا كارتآلا روبظ ىلإ ةيبيلصلا بورحلا ماتخ نم ةيمالسالا مالا

 ءابعالاو دوزلا دنع اليوط فقوو , كارتاألالظ ىف ممآلا هذه لاح روصو

 ضوه ىلإ راشأ مث ء ثيدحلا رصعلا لئاوأ ىف ىالسالا ماعلا المنش نيذللا

 . نرغلاوقرشلا نيملاعلانيب لوألا .اقللا فصوو . قرشلاوحنابمدقتو ايروأ

 ىلا راثآلا ةسارد نم دبال ناكدقف برغلاو قرشلا نيب .اقللا مت اذاف

 نمةيحان لكف كلذ ةسارد ريسعلانم ناك املو . ليصفتلاب كلذ لع تيترت

 ضو وهلاصتالا اذه جئانت مظعأ ناكاملو ةدح ىلع ىالسالاملاعلا ىحاون

 ىف نيملاعلا نيب ءاقللا ةسارد انلعج دقف ع ةثيدحلاةيرصملا ةمآلا روبظو رصم

 هتجيقت انعبتن مث ةيبرقلا هجئاتتو ءاقللا اذهانفصو : ىقاثلا مسقلا عوضوم رصم

 نيعرسم انررم كلذنم انغرف اذاف ع ىلعدمج ةماعزبرصم ةضه: ىهو ةديعبلا

 ىالسالا ملاعلا ىحاون هيقبب

 «لاصتالااقم دعب ةيمالسالا بوعشلاروطت سردن نك لذ دعب اندرأو

 ديدج نم أبسفت ءانب اهتواحمو ,' ةييرخلا ةراضحلاب رضحتلل اهحافكو

 مامأ انعضو اذإ الإ تأتي نلكلذنأ انيأر انتكلو « ةراضحلا هذه سسأ ىلع
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 . نأ ىلإةيلصلابورملا مات نم ممآلا هذه نم لك خيراتل ًازجوم .ىراقلا

 ع ثلاثلا مسقلا كلذل انصضخف « هجول ابجو ةيبرغلا ةراضحلا مامأ تحبصأ

 . اراغص الوصف هائمسقو

 دنع .ىراقلاب فقنذاو عتناث ءزج ىلإ لوصفلا ةيقب .ىجرن نأ انيأرو

 , ةظفيلا رود ىلإ ةيقرشلا بوعشلاب انلصو اننال «ءزجلا اذه ىف دحلا اذه

 ,ديدجرصع ىلإ ابليس سيلتت تقفطو طيسولا رصعلاتامالظ نم تجر

 « لبم ىلع ةيضاملا ةرتفلا سردي نأ .ىراقلا لواحل دحلا اذه دنع انفقو

 ةساردلا نوكت ىتح ةيجنرفالاو ةيبرعلا عجارملانم ًادج ايفاو اتيثدل انمدقق

 قيقد ىلع ساسأ ىلع ةمئاقو ةفاو

 ىلا ةيمالسالا ممالا خبرات ةيقب هللا نذاب ةيلاتلا ءازجاللا ف سردنسو

 . ةركفلا كلتيو ماظنلا اذه ىلع ىريكلا برحلا دعبام

 دع د دع

 لاب رغقيفش دمت لجاألا ىذاتسأىلا ركشلا تايآ صاخأب مدقتال ىنتاو
 نم هب لضفتام ىلع ةيرصملا ةعماجلاب بادآلا ةيلكب ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ

 .نيئراقلاروبمج ىلإ ميدقتلافرشو داشرالاوهيجوتلا لضفو ةياعرلا نسح

 بادأآلا ةيلكب طئارخلا ةدام سردم نسح لماك دوم ذاتسآلا ركشأو

 هعوضومل ل مكم ريخ تناكف باتكلاةطي رخ مسرب لضفت دقف .ةيرصملا ةعماجلاب

 بتكلا رادب فظوملاىدنفا ىماع ديعس دمت بيدالا لضف ىسنأ الو

 ىدتنفا مهاربا ليربج خالاو « عبطلا براجي ةعجارع لضفت ىذلا ةيرصملا

 . باتكلا قاشك لمع ىف ًاروكشم ًادهج لذب ىذلا قحصلا

 اه مايقلا نم انوجر اف ع ةياعرلا نسحب ةيناثلا ةلواحللا هذه ءأرقلا لبقتيلو

 , انرضاح ىف باوصلا ىأرلاو ءانيضامىف قحلا لوقلا ىلإ مهايإو لصت نأ الإ
 فلؤملا <, ًارخآو الوأ هلل دجلاو , اندغ نع ىداهلاأتلاَو

 ,«مم ةنس نيرو | ةمخاقلا ف اريرحت



 ثيدحلا رصعلا تامدقم
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 ننالثالا قرت" :ةيضام قو خيراتل ىف هماقمل ريسفت ىمالسالا قربثلا عقوم يف
 ثدح امم رك ساب ةرماع و ربو وكرات ١ نيب هناكمل ناس

 . مايألا ليقم ىف ضرألا هجو ىلع

 « ليصفتلاوأ نايبلا ةدايز ىلإ جاتحي الرطخلا مضاوف عقوملا امأف

 ,ةيناثلا رشوأ ىلوآلا ةيداع نم مسي داكيال 7-5 ابوروأنيب زاجموبف
 رحبلا ةقطنم ىمسي ايف عقي همظعمو ةلدتمملا ةقطنملا ىف وهو

 ريصقلا ءاتشلاو فاجلا ليوطلا فيصلا تاذ , طسوتملا ضيالا

 ةقارتملا فورا ان[ هنامج ىلع بلغو , فافجلاو ةرارحلل هوج لاف ع رطملا ليلقلا

 ىلا ةعساولا ىراحصلا نم ةعومج هتطيرخ تحبصأو ع ىوارحصلا
 رمت فافض ىلع .ىراطلا بصخلا نم نوكي ام الإ اهلاصتا عطقي ال

 كلذل اعيت هيلع بلغو ء برعلا دالب تاحاوك ةحاو وأ لينلاك
 هيف بصخلا عقاوم تحبصأو , ريخلا دراوم ةلقل ىداصتقالا رقفلا

 نيحلا نيب اهيلع بهت , خيراتلا رج نم محلامأ هجتمو هناكس دصقم
 ةيرخلا ودبلا فصاوعو « حاايرلا اهعفدت ةكلبملا لامرلا عياوز نيحلاو
 هنع رات ىف كلذ رثأ ةحالم الع نيعتال ةلمر ةطسينم دالبلاهذه لحاوسو ع رقفلا اهكرح

 مهلع تبعصو « نيب وأرحص نييرب اوحبصأو راحبلاب ابلهأ ةلص تلقق
 ىلع طغضلا دتشاف «نيئسلا ىلاوت ومني مثددع لظو , ةلحرلاو ةرجم ا

 ٠ داكي ال , ةارغلا اهلع بقاعتو اهيلع عزانتلا رثكو ةبصخلا تابجلا

 كلتو , نورخآ موق يلع ميلي ىتح موقل اهف رمآلا مقتسي
 هنودلخ نبا ةيرظ* بج رختسا , هتمدقم ىف نودلخ نبا اهنع انثدح يتلا نارمعلا ةرئاد ىه

 كلذ ريغ لعناتنآأل ءاهدحو ةيمالسالا لودلا خعرات ىف هتاظحالم نك

 . ىدآلا قرشلا دالب ريغ ىف تاراضحلا ريس نع

 عباوزلا نم تاقلحلا ةريثك ةلسلس نم تيأر اف . هيضام امأو

 نم ةلودل نوكي الف ء بصخلا عقارم ىلإ ىراحمملا نم بهت ةيرشبلا



 كا

 « اهتازيموابتتيصخش اهل ةراضح ءاشنا نم اهنكمب ام لجلال وطنه هلود
 نم دجيام لامعتسا نسحت نأ اهأدحا هعطتستام ىراصق نوكي اماو
 هالوتيل ةعرسم هكرتت مث ع لقصلا مع هلك رأ ةراضحلا ىلاعم

 لاقيام اذهو ء ةورثلا عباتمو ةيدوآلا ىلع اهنوبلغي نيذلا ددجلا ةارغلا

 ةسايسلا حرسم ىلع اهروبظ رثكح ىلا ةيمالسالا لودلا نع

 ركشت و . ةراضحلا نم هتاذب آمئاَف ًانول اهادحا فلخت ىل . ةيقرشلا

 نم ةتوافتم تاجردب اهلا لصوام تامعتسا امنأو « اهنم اليصأ ًآنول

 القص ىف ديعي وأش ىلإ قفوي نأ عاطتسا اهضعبف : ةرابملاو قذحلا

 « ةيبرعلا ةلودلاكع ديدج هنأ ىتارلل ربظي ًاعباط تذخأ ىّبح اهيذهتو

 طبه وأ هدجو اكهكرت لب ةراضحلا ماعم نم هدجو امي مدقتي ىلابضعبو

 ىف ةعيبط ىلإ عجري ال اذه لعلو « ةيك رثلا لودلاك  ءىثلا ضعب هب
 فقوتو ءابيف تدجوىتلا فورألا ىلإ عج ريامردَقب ءارسفن بوعشلا

 خخ رمع لع 5 ةنينأمطلاو ءودهلا نم ال اتي امو ةلودلا كلذك ريك دح ىلإ
 . تاراضحلا اهفاطعا ىف ومنت ىلا

 امرفوأو ىتدآألا قرشلا دالب قتربظ ىلا لودلا دجيأ تناك اذهل
 رِخف هتيدوأ تنكس ىلا « ةمدقلاه أ ىه « ةملاعلاةراضحلا ءاتبوف امبس ٠

 تناك امو ءالوقعمادحمأ و م اهتاراضح تمنق لي وطلا تق ولاال سيت اف,خيراتلا ميدقلا هعرات ةيمهأ

 روشأو رهم

 ىب ةلوح

 تملسدف قياسهيف ةماقالا لإ اهقبسي ل :ءالخ قرشلاو تلبقأدق ممآلا هذه
 . اهتيصخشو اهتازيماهل ةيلصأةركتبم تناكف ىجراخلا ريثأتلا نماهتا راضح
 قرشلا ةعيبطيف اهتعضو ىلا سسالا تلصأت دقفرمعلاةليوط تناك املو
 ةاود اهنم لستال ىتلاو « قختالىلا هعباوط نم اعباطتحبصأو ىندالا

 هللذب ديرأ ىنأ فرع دق ءىراقلا لعلو ع هخم رات ىرحب ىف ربظت

 رداملا سسألا اتعضو نيتللا نيتمدقلا ةيروشآلاو ةيرصملا نيتراضحلا
 رماسأ تعضو ىتلا ةيليئارسالا ةلودلا مث.ةيملاعلا ةراضحلل ةيسايسلاو نير



 هني جادت

 وه اذهو ع كلذ ىلإ امو ةفلفو نيد نم ةماعلا ةيركفلا ةراضحلا

 كلذ ادع ام امأ ع ةملاعلا ةراضحلا ءانب ىف ىندآلا قرشلا دالب بيصن

 ساتلا نم رقن نظي دقو « دوجوم مئاق ىلع ةدايزوأ ءثوروا بيده

 ٠ ةقيقحلا نكلو , ةيناسنالا خيرات ىف هل رطخ ال طيسب رودلا اذه نا

 ناسنالاب لقتتا هنأ لعن نأ قكيو , رطخلا نم ادج مظع بتاج ىلع هنأ

 شومجلاو تاسايسلاو تاموقملا تاوذ  ةمئأقلا لودلا ىلإ ةوادبلا نم

 أدبي ىلا دياعملاو « ةليمججا ةيرجحلا ىتايملاب ةرماعلا ندملاو .تابرحبلاو

 . ىناسفالا ريكفتلا خيراتو ىملاعلا نفلا خيرات اهدنع

 باسأب ةذخآ لازنال ةئشانلا تادجولا نم ةعومجف هرضاح امأو

 كلذك' ةلصلا ةديدش ءابوروأ ةراضح ىلع دامتعالا ةديدش ء ضوبلا

 نم نول ىلإ ىمآلا رخآ اهب ىبتنيس امب , ةصاخلا اهتعيبطو اهيضامب
 هل نوكي ار لب , مويلا ةمئاقلا ةراضحلا نع ريثك ىف فلتخي ةراضحلا
 . مايآلا لبقم ىف ثداوحلا هاجتا ىف دعب رثأ

 2 دع

 نم رود ىأ ىف ىتدألا قرشلا خيرات ةسارد نوديري نيذلا ىللعو

 اهيلع موقي ىلا لوصآلا ةباثمي ىه قئاقح عبرأ اوظحالي نأ هراودأ
 . شيراتلا اذه رهاظم اهبوض ىلعرسفتو هخرات

 ىهامإو , طقف ةفارتج تسيل ىتدآلا قرشلا ةدحو نأ اهلوأ

 ملاقألا هذه مضق ىلا ةيفارغجلا دودحلا لخاد ىف , بلاغلا ىف ةيخرات
 دحي ءاسآ بلق ىفىبتتتو ىملطألا طصحمادودح نم أدبت ىتلا « ةيمارتملا

 «ةيراقتملا ةصخشلاو صاخلا نوللا تاذ ةراضنلا نم ىرخأأ ًادودح

 قارعلا طبرت ىنهذلا طامشنلاو ةاحلا بواسأو ريكفتلا نم ةلص كانه

 امدح ىلإ قافتا كانهو , ىرصملاب ىروسلاوىروسلاب ىنرعلاو ىنرعلاب
 مالسالا ىلإ ةدحولا هذه درمسيلو , لامآلاو قالخاإلاو ىنامآألا ف

 هئرشلا ةدحو - ١
 هع راثلا ىمالسالا



 ةييشلا ةراضحلا

 ل ةادس

 عضو , ريثكب كلذ نم مدقأ ىه لي « امهدحو ةيمالسالا ةراضحلاو
 ةرملل  هنم تاعج ىتلا ةعساولا مهتاوزغب ةميدقلار صم كولم ابساسأ

 ودصت تذخأ ةمدقلا رصم نمو , ةساس ةدحو  خيراتلا ىف ىلوآلا

 لك ىف نمزلا عم ثرشننا ىتلا ةيوقلا ةراضحلا هذه م.دقلا رصعلا لوط

 كرتشت تحبصأق ةينارمع ةطبارهولاقأ طباور تدارفىندألا قرشلادالب
 ايلكو ؛ةموكسحلا ةمظنأو ةلودلا ةسايسو ىرلاو ءانبلاو ةايحلا بيلاثسأ ىف

 قداألا قرشلا ملاقأ مضت ىلا طباورلا ىلإ مايالا تفاضأ نمز ىضقنا

 لبق ردنكسالا ةوزغ تناك ىتح « الاصتاو ةوق اهديزت ةديدج ةطبار

 ناك ذإ « ةيركف ةدحو هدالب لع تفضأف « نورق ةنالث وحنب دالملا

 «ةسايسلا تاراصتت انه ًارصقال ةراضحلاحوتق نم احتف قودقملا وزذلا

 ع هتوم ةيشع مدهت ةيردتكسالا ةيروطاربمالل ىمايسلا نايكلا نآل

 , تراس امْيح ردنكسالا شويج اهتفلخ ىلا ةراضحلا روذب تيقبو

 نم نرق الإ وه اف ء ةيقرشلا ةيلقعلا ىف ةحلاص ةبرت روذبلا تدجوو

 ضعب ةديعب , ةديدج ةراضح قرشلا دالب ىف ومنت تأدب ىتح نامزلا
 ةيحورلاب هبشلا ةبيرق ع اهتفسلفو اهنفب ةينانويلا ةراضحلا نم ءىثلا

 ةببشلا ةراضحلاب نوخرؤملا اهفرعو قيمعلا اهريكضتو ةبقرشلا
 الاساور ةراصكلا هذه عحسأو ع اةنلملا ضاق يع لما

 « ىقخي الو فعضي ال ىذلا هطايرو بيرقلا قرشلا عباط  اهتازيعو
 ابقاور دمتثذخأو , الماش اقع اروطت روطتت ةراضحلاهذه تذخأو

 « ةيردنكسلا ىلإ سراف بلق نم قدآلا قرششلا دالب تمض ىتح
 ةقرشلا « ةموكمملاو ةراملا ةيقيرغالاندملا هيحاون ىف مجنت تذخأو

 ةيفسلفلا سرادملا ندملا هذه ىف شنت تذخأو . ريكفتلاو ةراضحلا

 تاكرملا نأ ىلإ بهذيف نيسرؤملا نم رفن ىلاخي لب « ةزيمتملا ةفورعملا

 روطت ىع امنإ , كلذ ذعب ىقدآلا قرشلا دالب نع تردص ىتلا ةينيدلا
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 .ًاعبط ىأرلا اذه ىلع انسلو ع ةقيليم اب ةببشلا ةراضحلل ىعيبط ىركم

 قداألا قرشلا دالب ىلإ فاضأ دقف كلذ دعب مالسالا ربظ اذاف
 ةيركفلاو ةيغلفلا بهاذملا ,ةءوقلا هترارح ىف تباذو ةيئيد ةدحو

 تناك انه نمو « مالسالا ربظ موي لحمضت تأدب دق تناك ىلا

 ع هرطخ ركشي الو قخيال قيرغا عباط تاذ ةيمالسسالا ةراضحلا

 تروهظو . ةسردموةسردموةيندمو ةندم نبي َةَمئاَعلا قو رفلا تفتخاو

 ةلودلا ىه , ةساسلاو ريكفتلاو ةراضحلا ىف ةسناجتم ةدحاو ةلود

 زيمملا هعباطو قرشلا ةدحو رهظمنمزلا رورمب تحبصأ ىلا ةيمالسالا
 قرشلا ىف نارمعلاو ةراضحلا ماوق نأ : سسالا هذمه ىتاثو

 نوريسيو , لودلا نوئشني نيذلا نوحتافلا ةازنلا م اوسيل ىتدآلا

 نيذلا ندملا لهأ اهماوق امبإو « ممؤافتخاو مروبظ رثكيو ءشويجلا
 ىعارملا لهأو هعرازم نوعرزب نيذلا فيرلا لهأو «هدالب نورمعي
 ىذلا تياثلا ساسآلا م .الؤه . هياضهو هحوفس نونكسي نيذلا

 عمسنال ءالؤهو ءزيمملا هنول ىندألا قرشلا ىطعيو ةراضحلا نزتخي
 رئامعلاىف مارت امبإو ؛ (١)ةماعزلا وأ ةدايقلا فمما رنالو بو رح اى مه

 ىلا ةيعارزلا ةريخلا هذه ىفو« ةقبقدلا ريغو ةقبقدلا تاءانصلاو ةقالأ

 « ةيقارعلا ةريزجلا ناكس وأل يتلا ناكسك ةييصخ ا هعقا ومن اكس اهب زاتم

 ىلا تاراضملا ناولأ نم هيلع دجتسي امب رثأتلل لباق رصنعلا اذهو

 هنكلو , ًاموكح ًاقيعض سآلا لوأ ودبي وهو , نوحتافلا هيلا ابلمحي

 ةد 2 .زيمالسالا

 ةوق قدالا قرشلإ

 اروبظو

 هقرشلا ناكس -؟+
 ىمالسالا

 ' ًاديف «برحلانارين تأدهو لاوحألا ترقتسا اذإ روهظلا ىف أدي

 ىلعو , صاخلا هعباطي مهعبطيو مهر مغي و « مبسفتأ نينك احلا ىلع رثؤي
 اجازتما سمالا رخآ ناجزتع ىحموكحملا وواخلابراقتي طاسبلا اذه

 اذه هنراطحو هتافص ىف هئويو , ىزاثلارصنعلا ماعم هعم لوزب , ًايوق

 ةيويحي ظفتحم هنأ ثيأر ىذلاو ع هنع ثدعتت ىذلا تياثلا رصنعلا

 نوكييس ةماعولا ىلاةقبطلا هذه مدقت نأ ىرنسو ع لقالا ىلع ىطسيلا نورقلا لوط )1١(
 - ثيدخلا يضل قىناعم للم يدع



 تاراضحلا جوار.

 مدس 4# مدس

 ,ىتلال الحمضالاراودأ ف حوضوب هارتق ءزيمملا اهعباط هيفنيكيو دالبلا

 ةراضحلاقر نوكي هيديىلعو ,لاوزلا ةعيرسلا ةيزاغلا لودلا بيصت
 رصعلاو مدقلا رصعلا نم ىتاثلا فصنلا لوط لظ هنكنلو , اهتايثو

 .لازوك احنم ءادعصلا سفتتب داك ال حوتفلاو تاوزغلل افده طسمولا

 . اذكهو . اليوط انامز هردصىلع لقي ديدج تفي مايآلا هأزرت ىح

 اوظفتحاو ةيتدملانوؤشلا ىلإ اوفرصتاو . نيئدم هلهأحبصأ اذه

 راصق , ةازغلا ابلمح ىلا تاثدحتسملا نم مه.ديأ ىلإ لصوام لكب
 رهاظم لبقتل امظع مهدادعتسا راصو عاوتكس نإو ًايوق مهسأب

 .ىف اهرطخ ىرتس ىلا  ةنماكلا مهتوق تدتشاو ءاهتغاسإو ةراضحلا

 . نييفاكلا ناتئمطالاو .ودملا نوتؤي امْيح تيدحلا رصعلا

 .نوخرؤملا اهيمسي ىلا ةيرظنلا ىلإ ثيدحلا اذه قايس ىف رشنلو

 « خيراتلا تاضمن نم ةيوق ةضهن لكنأ نوري ذإ ء تاراضحلا جوازت
 .لهأ ىف تنكو روتفلا ابكر دأ ةمئاق ةراضح نيب ةجوازملا ةديلونوكت

 ةراضخ «ةايحلا ابيف ثعبي وارطاشن ددحي حئاف رفوتم بعشنيبو ءدالبلا ,

 لتابقلا نم هب لصتا نمو مالسالا نيب ةجوازملا ةديلو مالسالا
 ةينامورلاةراضحلا نيب ةجوازملاةديلو ىطسولانورقلاةراضحو , ةيدبتملا

 ةراضحلا نيب ةجوازملا ةديلو نييسايعلا ةراضحو « ةريرتتملا لئابقلاو

 اذه نأ ىلإ كانك نوع را اذكهو . ةيرعلا لئاقلاو ةيسرافلا

 .نوللا اذه نأو « ةراضخلا نم ًاريدج انول بلاغلا ىف جتني جوازا

 موقلا نآل « رادحنالا ىف ذخأي مثهجوأ غلب ىتحمايآلا عم وهزي ديدجلا
 ,لحمضيف , اهف ساهنالا نيلو ةراضحلا فرت مبكر دي « هوماقأ نيذلا

 ىذلا ليصآلا رصنعلا كلذ مهدعب نيفلخم خييراتلا نم نوفتخمو مهناطلس

 ةراضحلاو مالسالاق ب اع ةراضحلاوهو : حورلاو ركفلا مهلا فاضأ

 رصعلا لاوزدعي ةيحيسملا تيقب اكو « هقجالسلاو برعلا دعب ةيمالسالا
 ددبتلان يبو اهنيي نولوحو ةراضحلا هذ نوظفتح نبذلا امأ ؛ طيسولا



 مدس هد

 علا لهأ وأ ةاعرلا وأ عانصلا وأ عارزلا نويئدملا ناكسلا .الؤه ميف

 .مييلا انرشأ نيذلا

 مالسالا ةييط» ىتدألا قرشلا خيرات مهف حصي ال ىلا سسألا هذه كلاثو

 ماظن وه امإو ًاصلاخ ًانيد سيل مالسالا نرأ وه ,ابكارداب الا

 اهب برقتي تادابعلاو سوقطلا نم اعومجم سيل هنأو . لماك ىعاهتجا

 سانلاعيطتسي ىلا ةمظنالا ودعاوقلا نم عوميوه امبإو ء هبرل ناسنالا
 ًاماظنو ةلماكةراضح مالسالا ناك انه نمو « اهاضتقمب اوشيعي نأ
 بيلاسأو لودلا تاموقم لكب قرشلا دالب دمب نأ عاطتسا ًاعماج

 لسملامامالاف , نورق ةعضب ىدم ةراضحلاو عيرشتلاو ةايحلاو ةسايسلا

 قوأدقو . روطاربمالاوه ىالسالا فرعلا ىف ةفيلخلاو ء تدم كا
 اوجرختساو هدعاوقو مالسالا .ىدابم ريسفت ىلع ةبيط ةردق نوملسملا
 ' نمؤملا نأ ىتح, تاموقم نم لماكلا ملاصلا عمتجما مزلي ام لك اهنم

 -ايندلاف شيعلل اليبس لب طقف ةرخآلا ةلأسمل الح مالسالا ىف دحي ال
 نايكلا لخاد ىسايس ىمالسا نايك ةيمالسالا ةلودلل ناك انه نمو
 «مهتلود ءانب ىف ًاريثك هيلع نودمتمي ًادامع اهلهأ مالسا ناكو ء ىنيدلا

 ىسايسلا اهماوقناظفح ةءاقووأتصح ىئالسالا ىسايسلا نايكلا ناكل ب
 ىالمالانايكلا اذهماوق نآل ءابيف مكحلابةماقلا ةلودلا مدهتتنا دعب

 رعشي « ةيساسحلا ةديدش ءاقبلا ةليوط تناك اذهل و ةيمالسالا ةفطاعلا وه

 ةينطولاىه هذهو , اهضوح نع دوذلاو اهنععاقدلاب بلاطم هنأب لسع لك
 ' دايشتساو هللا ليبس ىف دابجو مالسالا نع عافد : ملسملا اهمبغي اك

 ةينطولا لحم ةيمالسالا ةينطولا تلح انه نمو , قحلا ةملك ءالعال
 ىالسالا نطولا  فقداصتق ليقت ايوروأ نا ثيدحلا رصعلا لوأ ىف ىرتسو « ةيموقلا

 قلت ةيوق ةيسايس ةلود دحت الو , مونلا ىلا ةنئمطم ًايوعشو امني ًانوكس
 « ناكم لك ىف امناق مالسالا دجت اهنكلو عاهمدقت مواقت وأ اهدانجا



 ده ]وال

 رادلا نم ىتالسالا ملاعلا ىف تراس اهئيح دجاسملاو نرذآملا دجتو

 ءادنلاو ةضبنلل ةوعدلا نأ دحتو . . هواجو ارجأو دئقر مس ىلإ ءاضيبلا

 ىذلا مامالاو ع نوملسملاهلييجتسي ىذلا ن نذؤملا ف نيد نول

 0 ممرظتتي ام ىلع مهنويع حتفيو رطخلا ىلإ مهب

 لمتشي ةقبقر ة * هناك اماقمالسالا تدجوامتإو , اهدانجا قليايوق

 ..نولملا ابيف

 ىمالسالا قرشلا دالب تلعج رادقالا ناف رومآلا هذه عبار امأ قرشأل عقوم - ع

 نيرصملا لول ايسأ طسسو ناكدقو .ايوروأو ايمآ طسو نب ًاقيرط تح

 نرق ىضقني داكيال ء ىرشبلا سفجلا عبانم نم ًاعينم طيسولاو ميدقلا

 تبجيتا اذاف ًايرغ وأ ًاقرش هجنتو ةيرشب ةجوم هنم جرخت نأ نود

 رحبلاو نيوزقرح لاهش : لامشلاليبسامإ . نيليبسدحأ اط ناكبرغلا ىلإ

 نوكيام مده ةبرخم ةيررب رب لئابق ةئيه ىلعاب وروأ حاتحت مث نمو دودألا
 ناسناتفأ قرتختق : بونجلا ليسامإو . ةراضحلا ملاعم نم كلانه ًامنأك ..ةيردبلا تارجملا

 بيرقلاقرشلا دالب ىلع ناكانه نمو , رصق ماشلاف قارعلاف سرافو تسمم ةضنللا
 تمزو:اامإو , اهنعتدتراف اهتبلغاماف ءاحلتيثتو تاجوملاهذهمواقت نأ

 دالبتناكو ,لوغملاةورغ نعى فرمن اك اهدالب تب رخو ءاهتح اتجاف اهمامأ

 اهتراضح مث الوأ ةيسايسلا اهتوق : نيتوقب تاججحلا هذه درت قرشلا

 ةيمالسالااهتوقنكلو « !ريثك ةيسايسلااهتوق تبلغدقو «آيناث ةيمالسالا «1دددأىقيالمالا
 نم جمملاو ودبلا لست  طيسولا رصعلا لوط تلظو ءآدبأ مزهنت ملا 2000

 ممرمصت و « مهتم بيذتو مهترشر سكش , ناتسكر تلاو زغرقلا باضه ش

 اال وذهتمعتب نوحبصيف « هتراضح ىوتسهملإ ميعفرتو , مالسالاةقتوب ىف

 كارتآلاو رصم كيلاع اذه لاثمو . ماظنو ةراضحو ةوق تاذ ةمئاق

 مههدقو « قرشلا ىف لئاق مالسالا مبِلت ءهقجالسلاو نوينايثعلا

 كلتو . ناسطلس ىوذ اكوام وأ , تاراضخ تاوذ الود ٍبرغلا ىف

 انروأو ايمآ



 كلذل ناكو ء ط.سولا رصعلا لوط ةيمالسالا ةلودلا ةمهم تناك

 نيحلاو نيحلا نيب ابلإ فاضأ ذإ ,اهئايح ىرجم ىف رثآلا دمبأ
 لاحو ىرخأ ةيحان نم اهدبجأ مث , اهتايح اهلع ظفحت ةديدج ىوق

 اهدهج لوحو « لاكلاو جوضنلا نه ةميظع ةجرد غواب نيبو اهنيي

 اغارف ارعم اودجب | ةلكسع ةهجو ىلإ ةريثك نايحأ ىف اهماكد- دهجو
 . نارمعلا وأ ةراضحلا ىلإ فارصنالل

 ىتدآلا قرشلا تادحو نم ةدحو لكل نأ , كلذىلإ ظحالنلو

  امدحىلإ اهل تلعج ىتلا ةيخيراتلاو ةسنجلاو ةفارغجلا ابفورظ

 لماوعلا نم مغرلا ىلعف , ةعومجملا هذه لخاد ىف ةزيمتم ةيصخش

 امهنمةمأ لكل دجبت انناف , الئمماشلاو رصم عمجتىلاةيفا رغجلا وةيخيراتلا

 برقلاك « ةيعيبطلااف و رظو ىسنجلا اهني وكت نع تجتت ىلا ةزيمملا (,ةافص
 بصخو ع مانشلا لهأ ىف ةيرحبلا حور ومن ىلإ ىدأ ىذلا رحبلا نم
 انيوكت نييرصملاقالخأ نوكو , ًايعارزاملقإ رصملعجىذلا ضرألا
 نوحيرتسيال اودب ابلهأ نم تلعج ىتلا برعلا دالب ىراحصو « ًاصاخ
 تاعجر لا ابحوفسو سرافباضبكو « ةيزكرملا ةموكحلا ىلإ اريثك
 اهنال ةيرهوجلا قئاقحلا كلت ىلإ نطفتلا ىغبني امنإو . ةاعر دالب اهنم.

 اهنآلو ؛ ابليقتسمو ةيمالسالا ةعاجلا خيرات ىف رثآلا ةديعب نوكتس.

 ةريغص تاينط و ىلإ ةيمالسالا ةعانملا مسقت ىلع ع نمزلا ىضم لبع ل معتس
 عاستالا ىف اهنيب قراوفلا ذحان مث ء« ضعبب اهضعب هيشلا ةبيرق ءىدتبت

 ابلع ظفح ًايعيبط اوم ومنتل ء ىفاكلا نمزلا اهل سيت ايلك ء روبظلاو
 اهتيموق مده- ىذلا ىنجالا ناطلسلا نم وجنت نأك , اهيموقو اهتعيبط
 , ابللع ىسايسلاو ىنتيدلا ةفيلخلا ناطاس لقي نأكو . . ابحور ءقطيو

 اهدعب اهاهح ىلا سراف ىف ىرت 6. لالقتمالاب روعش ابلعأ ىف ومنك

 ناهع ىنب ةعاط نع ابج ورخ اهسسدق ىلع ابماقأو ع ةئراطلا تاوؤغلا نع

 ةايح ف كلذ رثأ

 ةيمالسالا ةلودلا

 5 نيمملا تاأدح ولأ

 ةع ومجلا لخاد

 ةيمالسلا



 تاريكةساردقيمهأ
 ةدحو لك

 ممم مالمألا

 تناكىتلاتاراضملا

 قرشلادالب ىف ةماق

 هروهظ ليقسرقل

 و

 .ىدالملا رشعسداسلا نرقلانمروبظلا ىف اهتيصخشو اهتموق تأدبف

 .لضا دق اهنأش نم نيوهتلاو قورفلا هذ به لامعإ نأ دجتسو
 .تايروطاربمالا خيراوت ىف نيركسفملاو نيثحابلا نم نيريثكلا
 .نايحالا رثك أ ىف اهودرف , اهلالحناو اهطوقس بابسأو ةيمالسالا

 « تاذلملا ىلإ هفارصنا وأ هتسايس .وس وأهنس رتصوأ رك احلا فءض ىلإ
 ذاق . . دحاو ءاول ىلإ ىتالسالا قرشلا دالب دحت نأ ىعيبطلا امأك

 .نيك احلا ىلإ عجرت ىتلا هبابسأ هل ًاثراط كلذ ناك اهتدحو تككفت
 .ككفتتنأ وه ىببطلا نأ ءانتساردنم ىرتسو ع ةموكحملا مالا ىلإال

 ناك تدحتا اذاف « ةقرفتم ًادالب ريصت نأو . ةيمالسالا ةلودلا تادحو

 - ماع رطخ روبظ وأ ًادج زاتمم مك اح دوجوك ىعيبط ريغ اثراط كلذ

 بوعش كن ىلا ةلماكلا ةيمالسالا ةلودلا نإ انلق اذإ ىلاغنال انلع' لب

 هقرطو هعاقب لك ىلع اهناطلس رشنتو ًاسوسحم ايوق اكح اهلك مالسالا
 مظعأ لظفو ةيمالسالا ةلودلامايأ دعسأ ىفىح ًادبأ دوجو اهلنكي م

 : . نيبلسملا ماكحلا

 .تادحولا نم ًاريثك نأ كلذ بتاج ىلإ ركذي نأ .ىراقلا ىلعو
 تحتل خدت نأ ل بق ةزاتمةصاخت ا راض- تاذ تناك« مال الااملخ د ىتلا
 تايركذلاب لفاح ديجب خيرات هل ناك ابنه ًاريثك نأو «هتيار
 ,ملعلا نيدايم ىف ةققوملا حوتفلاو ةيقابلا ةيرحلا تاراصتنالاو ةزيزعلا

 . :اهلالطاللع ءاضقلاىلع ءدبلا نم لمع مالسالا نأو , ريكفتلاو بدآلاو
 .ماكحلا ابمسر ةسايسل اذهنكي ملو , احتاف ابلخد موي اهدجو ىتا ةيقابلا
 سانلا تفرصشيحب ةوقلا نمتناك مالسالا ور نآل اماو , نويلسملا

 هتناكنامز ىف لبقأ مالسالا نأاذه لعدعاسو ع ًاءاتاقرص مهيضام نع

 اهراث آ نم قب مو « مدهتلاو ءانفلا ىلع هيف تفرشأ دق تاراضحلا هذه

 .لب ؛ ًاظفح الو ةياعر.قحتست الو ىنغت ال موسر الا اهتونفو اهمؤاعو
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 ىلإ سانلال امو ء ررضلاةديدش فللاكتلا هلْ ءىواسماهتساحم تيلقنا

 اوسلتو نيبحرم اهولبقتسا مالسالا شوج تلبقأ املف . اهنمصالخلا
 كلذ ىلع مدعاسو .ءاخرلاو ةنين'اطلاو مالسلا نمي دجأ رصع اهمدقم ىف

 مهمالسان اكف,ايع|متجاآماظن لب ع طقف آني دسيل مالسالا نأ مدان ركذ ام.

 تيوق دقو + ىضاملاب مهلصت ىلا ةلصلا.عطقي ديدج ماظن ىف الوخد
 ةرابطلا ةيلغو محلا ىف لوألا ءافل اق يف وتنمناكامل ركفلا هذه مدنع

 اوذخأو مهنونظ تققحتق « ىلوالا نيماسملا لايجأ ىلع صالخالاو.

 تفعضف « برعلا رخافم ممرخافمبو برعلا لاطبأ مهلاطبأب نولدبتسي
 ىسنف ٠ ًامامت اهلعىضق لب , ائيمثف ايش مهسوفت ىف دادجالا ىركذ

 اوبسنتاو . مهتيقاوخ كرتلاو مهترساكأ سرفلاو مهتنعارف نويرصملا

 تقثوىبلا رصاوآلا نم ةرصآ ناميالا اذه ناكف . مهلاطبأو برعلل

 ذإ « اهني بيرقتلا ىلع تلمعو ةيمالسالا ةلودلا ءازجأ نيب بابسألا

 دقو , ةيلحنا ةيموقلا فطاوعلا لم هلاجرو مالسالا ىف ىتافتلا لح

 ةموكحلا تماد ام امنوق ةلودلا ىلع ًاظفاح « الاعف لماعلا اذه للخ

 ابيلإ برستاملف , مالسالل ىلعآلا لثملانمةبيرقةهمزت ةتباثةموق ةيمالسالا

 مهتايركذ تأدبو اهتع نوفرصني سانلاأدب ىضوفلا اهتلانو بارطضالا
 ديدجنماهنونمؤيواهنعنوثحبي اوذخأ لب ءمهل]إد وعتةروهطملاةميدقلا
 ةيمالسالاةدحولا لعءاضقلا ىنعماه.وشن فناكو ءتايموقلا ربظت تأدف

 ْ ةماعلا ةمالسالا ةلودلاو

 ككفت ىلإ اورظني نأ ىلع نويمالسالا نوخرؤملا جردادقو
 رهاظم نمربظف ع ةريغص تاليود ىلإ ابماسقتاو ةيمالسالا ةلودلا

 اذه نأ ذا ء كلذ ريغ - تيأراك عقاولاو , ءانفلاولالحمضالا

 لودلل رفم ال تلاراودآلا نم ًارودنابحالا بلاغ نوكي , ككفتلا
 دق ةيزكرملا ةطلسلا نأ ًامئاد هانعم نوكيالو عهب رورملا نم ةريبكلا

 ةسالسالاتاموقلا



 بيوع 7

 هيقارطألانأ هاتعم نوكب اماو « ىن#قنا دق اهرصع نأ وأ تنهو

 .لالظ ىف ةيموقلا اهمتاساسحاو اهتايصخش تغنو تدتشاو تيوق دق

 يف ةبغر هيناج ىلإ تمت عةوقلاب اهروعش ىم املكو عايلعلا ةموكجلا

  .ىدؤي رود اذهو ع ةيزكرألا ةطاسال عوضخلا ةيهارك و ب لالقتسالا

 .بايسأب ذخأت ةيلحم لود ىلإ تايموقلا هذه روطت ىلإ لاحلا ةعساعب

 ةحيص ةسايس تادحو ىوتست ىتح , اًميشن ايش ضوبلاو ةوّقلا

 ةلودلا لالحنا نم ابوروأ ىف ثدح اك« تاموقملا ةميلس نيوكنلا

 ةعشو ائيش عمجتت تذخأ « ةقرفتم تاعاطقا ىلإ ةسدقملا ةنامورلا

 يخرؤم لعج ىذلا لعلو , ةيوق ةلود راصو اهنم قيرف لكدحتا ىتح

 ةريغصلا تادحولا هذه نأ وه« قرفتلا اذه نم نومءاشتي قرشلا

 يداه آبعيبط اروطت روطتت نأ تارملا نم ةرم امل حمسي مل « ةعئانلا

 دحوتلا وحن وطخت ىهو ًاجافت تناك لب ء تابثلاو ةوقلا ىلإ اب ىهتي

 هلدأ سيلو ع اهيلع ىضقتو ابمدقت فقوت ىلا ةئراطلا تاوزغلاب

 .تارتف بلاغلا ىف تناك هتارتق نأ نم ع ريخنملالحتالا اذه قام ىلع

 وه قالا يسابعلارصعلاف ع ريظنلا عطقنملا ىركفلا وىنفلا طاشنلا نم

 ههأو ىنتملا رصع وهو ندملاو نوصحلا . ءانب ىف دوهشملا مدقتلا رصع

 يرصع وهو ع نيقفوملا نيخرؤملاو ذادفألا ةفسالفلا رصعو ءالعلا

 مىطخمو . مويلا ىلإ ةيقابلا اهراثآ عمتجمو ىهازلا ةمالسالا ةراضحلا

 ةسايسلا باسح لع بسكي نهذلا نا نولوقينيح كلذك نوخرؤملا

 < ءال قهىلإ نمو ءابطالا ونيسدنبملاو ءادلعلا لع نوسفانتي ءارماألا نآل

 تادحولا ىه امنإو ءارمآلا ماوسيل نوسفانتي نيذلا نا ةقيقحلا ذإ

 .نيودتف , ةايحلا بابسأب ةذخألا ةئيئانلا تايموقلاو ةضهانلا ةمئاقلا

 اقطنم سانلا نيبأ ىنتملاو « ةيسرافلا ةصخشلل ربظم لوأ ةماتهشلا

 )4١ اهضاهنال ايعسو اهل اريدقتو اهم آزازتعا مدشأو ةيرعلاةيصخشلا نع
 محاسن لإ إب-لببسسسسسلللا

 هب صاخلا بطتقملا ددع ىف ىنتملا نع رك اش دوقع ذاتسالا ةيرظن 6
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 اهتازيممب ةيرصملا ةيموقلا ءانب ىف ساسالا رجح ةيمطافلا ةلودلاو

 ءانكمو ةورملا
2 2 

 « ةيمالسالا حوتفلا نأ « مالسالا خيرات ىلع نوعلطملا فرعي

 تايثو ةكه تذخنا لب « بورهلا نم تاقلحلا ةلصتم ةلسلس نكن مل

 بقع تناك, تابثولا هذه نم ةبثو لكن أ كلذك نوفرعيو ع ةعب رس

 رشتنت ةيمالسالا ةوعدلا داكت الف , مالسالا ىف ديدح رصنع لوخد

 هئادنا نوبجتسي ىتح ءسانلا نم ليبق نيب وأ : راطقألا نم رطق ىف

 وزغلل نوضبنيو , ًاديدج احور مهسوفن ىف ناعالا ثعبيو , ىوقلا

 ء يرخآلا ديلا ف فيسلاو دي ىف مالسالا ةيار نيعفار « ميتفلاو

 راطقأ ىلع مالسالا ءاول اهب نودمب , تاوزغلا نم ةلسلس نوأديبو
 . هدب دج

 دكت مذإ ٠ هيداليم ابو. و هم. ىتتس نيب ىلوألا ةئولا تناك

 ةعيرس ةبثو تيثو ىتح ؛مالسالا ةيار تحت ىوطنت ةيبرعلا لئابقلا
 . سلدنالاو ةيقيرفا لامشو رص»و ماشلاو سرافو قارعلا اهيف تحتف

 تناكو « ةيداليم ١١١٠١ و ٠٠١١ ىتقس نيب ةيناثلا ةيئولا تناكو

 اهف تعستا « مالسالا ىف ربربلاو ةقجالسلا لوخدل ةيعيط ةجننت
 ةيمالسالا ةلودلا ىلإ ىرغصلا ايسآ تداعأف , ةيمالسالا ةلودلا ةعقر

 « رودلا اذه ىلإ نوخرؤملا فيضيو «ةيقيرفا برغ تحتفو « ًايئابن
 ىف ىروغلا دو ناطلسلا اهب ماق ءقرشلا وحن ىرخأ ةيمالسا ةبئو
 ٠ دنهلا لامش مالسالا ام لخد ع ىندالملا رشع ىتاثلا نرقلا رخاوأ

 . فيسلا دحب
 « مالسالا ىف نييناعلا كارتاألال وخدي نرتقتف , ةثلاثلا ةيثولا امأ

 بونجو ناقلبلا ىف امثروو , ةيطنزيبلا ةلودلا ىلع مالسالا ىضق ابيفو

 ةيمالسالا حوتفلا

 .لوأالا ةيثولا

 ةناثق ةئولا

 ةثلاثلا ةبثولا



 ةرهاظلا هقهريسفت

 ةريح حبصأق «ضيالا رحبلا لع نيبلسملا ةدايس اهف تمتو , ايسورلا

 ةلودلا ليطاسأو . برغلا نم برغملا ليطاسأ هيف موقت ع ةيمالسا

 . قرشلا نم ةنامئعلا

 نيذلا ودبلا نم ةعامج فداص اذإ مالسالا نأ : اذ ه ىنممو

 .. حتفلا ىلإ مهعفدت  ةينيدةيرح احور مهيف راثآ « رارقتسالل نوبهأتي

 ةلوجرلاو ع نآرقلا تايآ ىف ةثبنملا ةرارحلل ىعيبط ىدصىه ع وزغلاو

 . . ةيمالسالا ةديقعلل زيمملا رصنعلا ىه ىتلا

 الف « ةميدقلا تاراضحلا تاوذ نم ادلب مالسالا فداص اذإ امأ

 اهريسفتو ءمالسالا لوصأ ىف ريكفتلا ىلإ اوؤرصني نأ هلهأ ثيلب

 قاطنلا ةعساو هضم ىلإ رمآلا مم ىضفيو « اهيف هقفتلاو اهريرفتو

 ىلا ةيوقلا ةيركفلا تاكرحلانمفرعناك« نوتفلاو ,ةقسلفلاو مولعلا ىف

 «مالسالا ىف نيسلدنالاو نييرصملاو نييم اشلاو سرفلال وخد تبقعأ

 . لعلاو ركفلا نيدايم ىف ةقورعملا ةيمالسالا حوتفلا اهتجيقن تناكو

 نأ عيطتسن أع عك0١هتمدقم ىف ةرهاظلا هذه نودلخ نبا رسفيو .

 هييدس أدر قكافألا طاشنلا نأ ىأ « نارمعلا ةرئاد » هيمسن

 ماعلا ىف كلذ ريثيف ء رضحتم دلب ىلع نوريغيو ودبلا نم لبق
 رمتسي داكي الو ء ركفلاو ةساسلا ىف طاشنلا نم ةروف ء ىالسالا

 داكيالو ء ةروثا مبيفأدهت ىتح , ةعانصلاوةعارزلا نولوانتيو ع لحرلا

 « افريو انيل ةراضحلا مبيف عيشت ىتح ؛ ليوط نامز كلذ ىلع ىضمي

 لهأ نم ىرخأ ةقئاطل ازفاح اذه نوكيق , ممرمأ طحتينأ نوثيلي الق

 تاكرخلا دابمىه ىراحصلا نأىأ ؛ ديدج نم رضحلا وزغل ء فيرلا

 ىف ةايحلاو ةكرحلاو ضوبنلا لماوع مث اهناكس نأو ع ةيمالسالا

 . ىالسالا عمتجما
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 احب

 تاوزغلا هذه نأ ةقيقحلاذإ ع ةظحالملا ف اقيقد نودلخ نبا نكي ملانه

 نم الماع تسيل نارمعلا دابمو بصخلا عقاوم ىلع ودبلا اهنشي ىتلا

 نأ ىلع ديزت الو « بيرختلاو مدحلا لماع ىه امنإو ,ءانبلا لماوع

 مث نمزلانمًاحدر رومآلا فرصتو « ًاقيض وأ ًاعساو اكلم ميقت

 ريغنم ,اذكهو رودلا سفن ديعي ىذلا اهريخا اهناكم ةكرات ردحتت

 قكرتت وأ , ةراضحلا قر ىف ديعب رثألودلا هذه ىدحال نوكي نأ

 لودلا هذه ىلع بلاغلاو , ًازاتمم نول اهيلع ؤضت وأ , ًاصاخ ًاعباط دالبلا

 « ىلاهألا نع ةعفرتم ع هباشتلا ةريثك نوكنت نأةارغلا ابميقي ىلا

 بلاغلاو « اهيف نورثؤي الو مه رثأتت الف « مه طالتخالا ةليلق

 ضوبنل وأ ىعامتجا حالصال نطفت الف اي ركسعامجتانربنوكينأكلذك

 . جاتنالا ىحاون نم ةيحانب

 د ع

 نينرق ءاهز ةقالخلا ءاول ىلإ ةعومجم ةيمالسالا بوعشلا تلظ
 تنذخأو فعضلا ىف ةيركرملا ةفالخلا تأدب مث , نامزلا نم فصنو

 ةجيقن قرفتلا اذه نكي ملو , ةدحاو دعب ةدحاو اهنع قرفتت اهؤازجأ

 روطق ىلإ هبابسأ ضعب ىف عجري امئاو ءهدحو ةيسابعلا ةقالخلا فعضل
 ةلماشلا ةدحولا ءاقي لعج اروطت ةيمالسالا بوعشلاو تادحولا

 سانجالا ضعب ضوه: روطتلا اذه ىنعنو ؛ روسيم ريغ ارمأ

 , ةديدج ةيموق ةأيح .دب ىلإ ابليمو ةوقلا وحن اههاجياوةيمالسالا
 ةلودلا تداس ىتلا ةيسرافلا رصانعلا ةضبن ىف ايلج كلذ ودبيو

 « ىرجحلا ثلاثلا نرقلا نم ىتاثلا فصنلا لالخ ةيلعف ةدايس ةيمالسالا

 ةيسكر جاو ةيلوغملاو ةيكرتلا رصاتعلا ضوهن ف حضوأ لكشب ودبيو

 ةيارظن ةشقاتم

 نودلخ نبا

 ةدحولا ككفت

 ةيمالسالا

 ةبس راغلا رصانملاةضبن

00 



 ةكرتلا رصاتلل

 ةيكرتلا رصانلا لصا

 سرافل هيمرعلا اهب

 ا

 ةيكرتال ر صانع ض وبن
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 كثلاثلا ._:رقلا فصتنم نم ىمالسالا ملاعلا ىحاون ىف اهتماعزو

 ابيرقت ىرجهلا
 ةيلونملاو ةكرتلا رصانعلا تناك  مدقلاف ةقيحس باقحأ ذنم

 « نيتعدقلا نيصلاو سراف دودح نيب ةعقاولا ةعساشلا ملاقألا رمعت

 نيتيرصيقلا نيتاه ىدحإ راوسأ ىطختت نأ اهتعاطتسا ىف نكي لو
 لاصتالا نم ملعتتو ءامبنيي ةراضحلا لقنت تلظ اهنكلو  نيتميظعلا

 ادادعتسا اهثروأ امم ,برحلاو ةراضحلاو ةرادالاو محلا بيلاسأ امهب

 . ىدملا ةعساو تاحوتفب مايقلاو ةيوقلا لودلا ءاشنال

 برعلا قرط ىداليملا عباسلا نرقلا نم لوآلا فصنلا ىفو

 تاونسب كلذ لبق اما وبأ قرط دق بارطضالا ناكو « سراف باوبأ

 ةمئاق تناك ىلانييناساسلا ةيورسك ىلع ءاضقلاو اهبحتف برعلا لع لبسف

 , ىف رثآألا دعبأ ثداحلا اذهل ناكف , فعضلا نم ءىث ىلع ابف محلاب

 دالب ىلإ قفدتلا نيبو مهنيب لوحت سراف تناك ن يذلا كارتاأللا ليقتسم

 كرتلا نطاوه ىلإ ةحتافلا برعلا شويج تضفا ذا ؛ قداللا قرشلا

 « مييلا مالسالا ةلماح اهيلإ امو مزراو> ىحاونو رهنلا ءارو امف

 ىف نينطاوم ءاضعأ اوحبصأ اذهب و « اجاوفأ هباحر نولخدي اولقأت

 ىريكلا ةيمالسالا ةعومجملا

 ةيمالسالا بوعشلا تذخأو فعضلا ىف ةيساعلا ةلودلا تذخأو

 ةطلسلا فعضب ربتلا ءارو امف ةيكرتلا رصانعلا تسحأو « قرفتلا ىف

 ةلودلا ضاقنا ىلع ةيمالسا ةكرت لود ءاشنا لواحت تذخأف ع ةيوكرملا

 ةيسايسلاوةب رخلا مهتقاقثو ةينامسجلا مهتافصمهتدعاسو « ةل>نملاةيسايعلا

 ةيلعفلا ةوقلاباحصأ اوحبصأف« اهب اولصتا ىلا لودلانع اهوثرو ىتلا

 ةيكرت ةلود لوأ ءاشنإ نم اونكمت مث « ةيمالسالا ةفالخلا ةلودىف

 ىلي اميف ةيمالسالا تاعاملا ىلع ترطيس ىتلا ةيناساسلا ةلودلا ىهو
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 لع ةيكرتلا لئابقلل ارفاح ابماق ناك ىتلاو , اقرش تارفلاو ةلجد

 تأدب مث نمو , ىتدآلا قرشلا دالب ىلإ عارسالاو اهنطاوم ةرداغم

 قاطنلا ةعساو ةيكرت ةرجه ةكرح ىداليملا رشاعلا نرقلا لئاوأ نم

 داليلا فارطأ ىلع ترقتسا ىتلا . ةيقوجلسلا لئابقلا اهرصانعربظأ ناك

 نوعسوياهنيطالس ذخأو ع ىرغصلا ايسآو قارعلا ىلامش ىف ةيمالسالا
 نييطنزيبلا ناودع ابنع اودرو ةيمالسالا دالبلا اودحو ىتح ميكلم

 او ملقأ فاوطحو تارفلا اوربع ىتح اومدقت دق اونأك نيذلا

 ىف لضفلا عجري ديحوتلاف قوجلسلا دبجلا اذه ىلإو  هرواجامو
 ةقجالسلا ىأ مهنآل : ةيبلصلا تاجوملاةمواقم نمنيملسملا نكمت

 . نازبلا ةيوق ةيمالساةدحونييويالا مهءافلخ اوثروأ

 تناكىلا ةيكرتلا لئابقلا تبجتاو ةقجالسلا ةلود تقرفتو
 ىحاون نامثع ةلسق تريختف « احل ةديدج نطا ومنع ثحبت امل ةعضاخ

 « برغلاو لامشلا وحنعسونت تأدبو ,اهيف تطخ ىرذصلا ايسآ طسو
 ةبج نم اهونج ىلإ ةيمالسالا تاليودلا مايق كلذ ىلإ ابعفدو
 ابتفعاسو ظحلا اهاتاوو . ىرخأ ةبج نم ةيطنزيبلا ةلودلا فعضو
 ناقلبلا اولزنو ليبخرالا اوريعو لوضانألا ىف اومدقتفالاج رلاصخ
 اذهبو « محل ةمصاع اهوذختاو ةينيطنطسقلا اولا زأو هيحاون اوحتقو

 مضت ةيوق ةلودب رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف ىلاعلا ىلإ اومدقت

 دعب اوديو « بونادلا ضوح ىف ةعساش ىحاونو ناقلبلاو لوضانآلا
 دالبلا حتفل ةعيرس ةطخ نوعضيو ؛قرشلا وحن مراصبأ نوقلي كلذ
 نأ كلذ ىلع مهناعاو ءديدج نم مهئاول تحت اهديحوتو ةيمالسالا

 ةماعلا اهلاوحأ تبلطتو ءردحنت تذخأ دق تناك قارعلاو ماشلاو رصم

 نمنثتسنلو ,لالحمضاو فعض نمهيلاتراص امب اهذقني اديدج احتف

 نم ءادتا ةيوق ةضبن بادها ىف ىرخاآلا ىه تذخأ ىتلا سراف كلذ

 ةيكتلا صانملا ةرمم
 ةمجاللا

 ةيناثملاةيروطا ريم "الأ



 سراف ةضين

 ةيبد“الا ةضبتلا
 ةيركفلاو

 ةيسايملا ةندبنلا

 متولى تع

 رظنتل ةيمالسالا دالبلا لالخ نيعرسم رمنلف ىرجحلا رشاعلا نرقلأ
 . ىنامعلا حتفلا ليبق احلا

 د
 اغا

 سراف تناك لالحمضالا ىف ةيرعلا ةلودلا تذخأ اهنيح
 ةريزجلا دالب نم ىسايسلا طاشنلا لقتتا دقف  ىربك ةضهمم قيرط ىف

 ربظملا ةيبرع ةديدج لود كانه ربظت تذخأو , نار.إ باضه ىلإ

 لوحتتومهدالب وحت فرصنت سرفلا دوهج تذخأو « حورلا ةيسراف
 امل بتكي مل ةضهنلا هذه نكلو . ديدج نم اهب ومسلاو ابظاقيإ وحن
 دالبلا ب اويأ نوقرطي لوغملاف كارتآلا ذخأ ذإ نيحلا كلذ ىف حاجنلا

 « اهيحاون ىف نيميقم وأ ىندآلا قرشلا ىحاون ىلإ نيرباع اهنوعريو
 سرفلا لع ناكو ء ضوبنلاةكرحةيل وغملا وةيكرتلا تارايتلا هذهت فقوأف

 «لوغملاوكرتلا تارمغمبنع باجنت ىتحنورق ةثالث ىلاوح اورظتني نأ
 . رثع سداسلانرقلا لئاوأ ىف ديدج نم ضوبنللا ىف اوذخأي مث

 كرتلا مكح ىلا نورقلا لاوط امام دمخت مل ةضبنلا ةوذج نأ ديب

 طامشت ىلإ ىمايسلا طاشنلا لوحت دقق . سراف دالب اهلالغ لوغملاو

 هذه الم اينف ايركف اغوبن ةسيبحلا ةينطولا تاعزنلا ترهظو « ىنهذ
 جازملا رمتأو. ضبنتوشعتنت ةيسرافلا بادآلا تذخأن ءابلكنورقلا

 سراف عوبر ىف روظي قدخأف هترمش ةيمالسالاو ةيسرافلا نيتفاقثلا نيب

 راثآلا هبحاص قوريبلا لاثمأ نم نوهمان نوخرؤمو ءارعشو ءابدأ

 لامألا ظقيأ ىذلا رعاشلا ىمودرفلاو انيس نبا فوسليفلاو «ةيقابلا
 « ةمانهاشلا » ىربكلا هتمحلمب ةيسرافلا

 نأدعب ةيوق ةيسايم- ةضهن ضونت سراف دجن نأ بيرغب سيل اذهل
 زفونت تناك ةيسرافلا حورلا نآل « لوغملا نم سوباك اهنع لاز

 قرفتيو فعضي ذخأ ىذلا ء لوغملا ناطلس الإ ابقوعي الو ضوبنل



 رشع عبارلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لالخ
 ذخأ ذإ ء نيدلا .: قص ىمسملا ليدرأ حويش دحأ ةضبنلا هذه رشب

 ةدفاوو لوبقلا هتوعد تيقلف ىعيشلا بهذملا ىلإ سرفلا وعدي
 همس ني عجم

 م ةسرافلا ةضيتلارك رمنالبج ملقاحبص أ ىتح ءاهءالو نلعت ل ئابقلا هيلع

 قألا » ةليبق خيش نسح نوزوأو نيدلا ىفص نبب بابساللا تلصتأو

 تدفاوتوءةب ركسعلاةوقلاب ىعيشلا بهذملاجازتماب ىهتتاالاصتا «ولنوبق

  ليعاما هانثلا  هنبال فلخ تام ايلف , نيدلا ىفص زرأ دشت لئابقلا

 رايدو دادغب اببلإ مض ةميظع ةلود مقي نأ هب عاطتسا ًايوق ًاساسأ

 .ايونج رتشش ىلإ الاهشوك اب نم تدتماولصوملاو ركب

 ضري ملف ء ابضومن ناوقنع ىف كاز ذإ ةناثملا ةلودلا تناكو
 ةيسرافلا ةيعيشلا هب هتحراص ىذلا ءادعلا اذنه نع ملس اهناطلس

 دنعليعامسا مزهو . برحلا اهيلعنش نأ ثبلي لف , دادغب ىلعامتاليقسأب
 ءادعلا اذه « ايكرتو سراف نبي ءادعلا لوأ اذه ناكف , ناريدلاش

 «ثيدحلا رصعلا لالخ ىمالسالا خيراتلارواحنم ار وح حبصيس ىذلا

 ىمالسالا ملاعلاو ايكرتو سراف نم لك ىف غيلب رثأ هل نوكيس ىذلاو

 - 946) ربك الاس ابع هاشلا دبعفابجوأ ةيسرافلاةضونلا تغلب و

 سال شاعنا ف سيلا لذب هنأ ذإ ) ماولو - ١هزال عه ٠4

 هيلإ تفبف ء ابيإإ جحو ةيسرافلا ةيعيشلل ازكرم الشم لعجل « ىعيشلا
 دجلا ىلإ كلذ هزفخ . نيسيدقلا ماقم ىلإ هب اوعفتراو سرفلا بولق

 هيلإ اوضف ةوقلا رداوب هيف نيبوروألا وحتاس حملو « هتلود ضامنا ىف

 ىذلا ريخلا ىلإ وه نطفو « كارتآلا ةمواقم عيطتسيل هرزأ نودشي

 ىلع ىل ريش زيلجتالا ةوخالاب ناعتساف ؛مهبيلاسأ نم ةدافتسالا نم هينحي

 ةيوقلا ةيعفدملاو نيبردملا ناسرفلاو ةاشملاب حاسم ديدج شيج ءاشنا

 نبدلا ىتم

 ليعامسا ءاشلا

 وزخ ملس ناظلملا

 سرافو

 ' ريك "الا سابع هاما



 ةريحن برق مهاع راصتالاو هدالب نم كارتآلا درط نم هنكم ام

 . ركب رايدو لصوملاو دادغبو ناتسدركو ناجيرذآ درتساف امرأ

 ماعلا ىف ةلقتسم ةيصخش ابسفنل تدجوأو سراف تضب: اذه

 ىف ةيوروآلا بيلاسالاب مظنم ىوق شيج اهل حبصأو , ىتالسالا

 بادآلاىف اهتيص عاذوةلاحرلا اهيلا دفاوتف ع رشع عباسلا نرقلا لئاوأ

 « لاهشلا نم نيرخآ اموق ابيلا بلج تيصلا اذه نأ دب ؛ ةيوروألا

 ةياعرب مهتلودا وددجو مهتضم اوضه: دقاوناك نيذلا سورلا م

 دالبو سراف ىلإ نيردحنم مهشويحي اولبقاو ,ريبكلا سرطب ممرصبق

 ضوبنأا اذه نمث عفدت نأ رمراف ىلع امازا حبضأ اذهو : نيربنلا

 لامش رم سورلا عم عارصلاب هعقدت ء ابورواب لاصتالاو

 رشا نمرأف ديت يدش عارض وهرتاول افوج نع قلاش و:

 قرعلا

 نولوتسي نويوفصلا

 قارعلا ىلع

 قارعلا شامتا

 ابكر راو اهلبقتسم هتجشتب نهتراو. . اهتسايس رادم حبصأو ريطتسم

 ثيدحلا
#0 

 : ثادحالا نم ىضمام لك ىف سراغل اك رش 5 قارعلا نأكو

 مث «اماع نينامث مهتاناخ رين تحت حزرب لظو ء لوغملا ةراغب اهلثم ىنم

 ىدم تلظ ةلقتسم هيش ةموكح هب هب أقنأو ميعابتأ نم عبات هب ل |ةدسا

 نم ةرتف كلذ بقعأو « ةيضاملا نيناثلا نم اريخ نكت مل اماع نيعبس

 ىلع لظو ءتنامرتلا ءارمأ ابعزانتي ةسيرفاهءانثا قارعلا ناكىضوفلا

 ىف دالبلا مهلاخداب , ادح بارطضالل نييوفصلا مايق عضو ىتح كلذ

 نيح ىلإ تأدهف م 60٠م ةنسمهتلود

 تاوزغ نم ابنم اف « دالبلل اديدجج ارصعىسرافلا متفلا أدي

 نم ليوط رصع دعب اهعوبريف ءاخرلا داعأو «ءارماألا ةسفانمو نايرتلا

 لإ نوفخي سرفلا راجت ذخأ هاشلا لظ ىفو ء بارطضالاو ىضوفلا
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 لظ ىفو ابقاوسأ ىلإ طاشتلاو اهندم ىف ةايحلا اوديعبل دالبلا

 اهسفنل سسؤتو دالبلا ىحاون ىف سفنتت ةيعيشلا تذخأ نييوفصلا
 مهنم لتقو نيينسلا عم ةرهاظ ةدش ليعاعسا دتشا دقف : ابلهأ نيب اناكم

 ربق دنع ماقأو « دالبلا ىف ةيعيشلا زك ارم ءاشنا داعأو , اهظع ارقن

 ةيوفصلا س راف نم ءزج دالبلا تحبصأ ةلمجا لعو ءادجسم ظاكلا ىسوم

 3 عع ماع قيطمي وه اف «قارعلا وزغل لس ناطلسلل ايفاك ارربم اذه ناكو

  قيطمب وهالو « قارعلا دالبىف ةنسلا دابطضا  نيدلسملا ةفطتك

 دشح نأ ثيلي ملف ءهدي نم قارعلاجورخ  ةينامثعلا ةلودلا ناطلسك
 شويج رسكف ناريدلاش دنع سراف سأر ىلع هتاوقب ىوهو هدوشح

 عارصلا ناديم كلذب حتفف ا<رجقارعلاو لامشلا نم هدرو ليعاعسا

 ع تايالو نم همخاتي اموقارعلا ضرأ ىلع نيينامثعلاو نييوفصلا نب

 ٠رشع عساتلا نرقلا فصتنمىلإ نيبناجلا نيينرمتسيس ليوط عارص وهو
 قاثاواشلا حتفلا ةرواتم دعب مياس ةدوع دعب سراف ناضحا ىلإ دالبلا تداع مث

 سرافنيب ةلزانلا ةيروللا لئابقلا خويش دحأ راقفلا وذ اهب ماق ةريصق

 ناملسةدا.قبايناثامظعاتفاهوحتفنأأ وثبلي لكارتآآلا نكلو « قارعلاو

 لهأنم ك اح ةماقاو حتفلا درجعفتكيملىذلا ء ماهم ةنس ىنوناقلا

 نماهنمأو كارئآلإ ةالو اهيلع ماقأو اهمسق لب . ملس لعف اك دالبلا

 نم ةئسلا رانم اهيلعأو ءىرخأ ةرم نوب وفصلا سرفلا اهب ردغي نأ

 ُُو أعم ىاليجل ارداقلا دبع ونامعتلا ةفيتح ىنأ ىدجسم ماقأف كلب دج

 ءالبرك ىف مهتارازمب ىنعو ىهنمآ لب ماس لعف امك ةعيششلا دبطضي

 ةليوط ةلسلسلوأ اهشابناملس دالبلا ق فلخ نأ دعب داعو ٠ فجنلاو

 ىربكلا برحلا ىتحقارعلا 5> نوبوانتيس كارقآلا تاوانثابلا نم
 *ي

 ةييئصلا ب ورح ارثأ ىهرصم نك و ع ماشلا نيدايم ىف ةبيلصلا بورحلا ىحر تراد

 79 دعت تناك رصموف ع اهتاقفن رثك أب تحلطضاو ابئبع'مظعم تلم ىتل

 قارعلا ف ةيسيعلاةض

 يمس



 ةلاملا تامز”الا

 ةيساقلا

 كياملا ةءوكح

 كيلاملا نيطالس

 ةيوضملاورلافعش
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 دادمالاو نؤملا لصت تناكابتمو « برحلا تالآب دوزتو شويجلا

 نموابعوبرىفو , كاذ ذإ شويجلا هيلا جاتحت تناكام لكو داوذآلاو

 تعقو نأةيارغ الف ء نوماعيو نوبري اهناسرفوبرحلا دونج ناك اهريخ
 ةييلصلا بورحلا بّمعةداح ةيلام تامزأىف دالبلا

 دالبلاب تطبع ىبلا ىه كلامملا ةموكح نإ لاقي نأ ىغنيال اذمل

 ضيضحلاىف تناك اهنآل, ابحالص! ىف لمأل كى لع تضقو ضيضحلا ىلإ
 نيدلارع اهتتطس ىلوتو نيسوبالا رخآ هاش ناروت لتق اهنيح العف
 . ىدالملا رشع كلاثلا نرقلا فصتنتم ىلاوح كللامملا لوأ كيبأ

 رارشالا نم ةمخط اوناككيلامملانإ لاقي نأ ب اوصلا نم سيلو
 نال , اهئاخر لك ىلع تضقو اهءامد تصتماف داليلاب تلح ةقزترملاو

 ةردقلا نم ةميظع ةجرد ىلع اوناك كيلامملا ءالؤه نم ني ريثكلا

 سربيو زطق لاثمأ نأ ىف عازن الو « ريخلا ةنو نهذلا عاستاو

 ماكح مظعأ نم نودعي ىابسرابو نيشالو هنبا رصانلاو نووالقو

 ىلإ فاضيو , هتراضحومدجب ءانب ىف اميصن مرفوأو مهردقأو نيبلسملا
 ممرثك أو مالسالل اصالخا نييلسملا دشأ نم اعيجج اوناك مهنأ اذه

  هتزوح نع اعافدو هلبسو ةحضت

 اعنامودادتسالا لإ كيلاملاب اعفاددسفنابطو مهو ةءعرلا فعضناكو

 ةيعرلا نإ لاقي نأ ىفكيو . هيلع لدعلا راثيإ وأ هنم جرحتلا ن . مهايا

 هركت تناكو هب ةبلاطملا ىلع ورجت مل امنكلو فاصنالاوجرت تناك
 نيدلا لاجر ناكو « ممل ءالولاو بحلا نلعت تناك ابنكلو ماكحلا

 فاصنالا ةركف نع مدعبأو المع نيبلسملا قيضأ مايآلا هذه ىف

 رصع - لقآلا ىلع قرششلاف  رصعلا نكيملو .ملاصلا كحلاولدعلاو

 نملي وط رصعةيابن ناك لب . ةيركف ةضبن رصعالو ء ضوه: وأ حالصإ
 روصعلا تاباهن ههفصتتاع فصتا اذهلو ,بارطضالاو لالحمضالا

 ٠ ممحلا طوبهو دوك رلاو ىضوفلاو بارطضالا نمت ال ودلا متاوخو



 مدل الهمس

 قرشلا كولم نم مهيرصاعمل ادادنأ كيلامملا نيطالس نمريثكلان اكو

 نم ءىثشف نورصقيالف مهيلإ تارافسلان وئعبيو مهوقلاح : برغلاو

 تويب لئالس هب موقي ناكام قوفت تاعارب نورهظي اوناك لب ع كلذ

 ىأف هنلبتجل جوأ ىلإ ىلودلارص» ركرم عفرام ءنامزلا كلذ ىف كلملا

 ةسايسلا رواحت نم أروح مهلضفب رصم تحبصأ ىتح ؛ كلذ دعب رصع

 رصم نوكح اوناك مهنيطالس نأ كلذ ىلإ انفضأ اذاف « كاذذإ ةملاعلا

 ةينيمرأو سلبارطو نيلاو زاجحلالعمهئاطلس نوطسبيو ع العق ماثلاو

 انفرعو : مكحلا ىلع مهتردقو كيلاملا ءالؤه ةطلسىدم انقرع ةيونلاو

 ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا ىف كولملا نم مهيرصاعم ىلإ مهتبسن كلذك

 لوغبلل مهبرح وه ماشلاو رصمل كيلامملا هادأ ام ظعأ لعلو

 لك ىف كيلامملا تيثأ ع تايلاوتم تارم عبرأ مهتيزه ىلع مهرادتقاو

 ىلع ةردق ممرثك أو ءانانج مهتبثأو برحلا ىلع سانلاردقأ مهنأ اهنم

 نيب ماثلا لع ققدتت ةقحاز تاعامج لوغملا ناكدقف ءتامجحلا لاهحا

 ءادحأ اههجوىف تبي ال موجحلاةديدشةب رفع تامج وم ةئيه بع ني او نوح ا

 ىح اهولخد نيح بلحو قشمدو دادغي هوثدحأ ام ركذن نأ قكيو

 ةراضحلاو ماشلاو رصمل كيلامملا اهادسأ ىلا ةمدخلا ىدم كردن

 . لمعلا اذه ةماع ةيمالسالا

 ةتالخلا ةرانم ةداعإ ىف لضفلا مجري كلذك كيلامملا ىلإو

 هتقالخ نم مدهت ام مالسالا ضوعي نأ بحأ سري نأ ذإ  ةيمالسالا

 سابعلا ىب لئالس دحأ مدقتساف , دادغب ةفالخ لع وك الوه ءاضقب

 ىلإ هلسرأ مث ع ةيتفيلخلا علخلااهنم مستو ءرصنتسلا هبقلو ةفيلخ هماقأو

 ةفالخلا زكرم لقن ررقف داع مث , اهلوخد نم هل تنكم ةوق عم دادغب

 ءارمأ نم هريغ دحأ ناطلس تحت ةفيلخلا عوقو نم ًارذح ةرهاقلا ىلإ

 تداعو « ةرهاقلا ىلإ ةسايعلا ةفالخلا تلقتثا اذمو نينلسملا

 .لونلاو كيلاملا

 ةقالخلا ةداعا



 نوقهرر كيلاملا
 دالبلا

 كيل املانالسمضا

 كك

 ناطلسلا اهيلست ىتح اهب ةمئاقتلظو « طقف ايروصولوهتفالخ مالسالل

 . ةناتسالا ىلإ اهركرملقتاف ١هوا7 ةنس ملس

 اوقهري نأ دبال ناك هلك اذهتاقفنب مايقلاكيلاملا عيطتسي كل

 , اهشرعلعنوبقاعتي مهنيطالس أدب نيح العف ةقهرم تناكىبلا دالبلا
 ةيقب ىفتكي نأ دبال ناك ب الخلا ربظملا اذهب كيلامملا معني ىكلو
 تادعم دادعاق اودبتحي نأ مييلع ناكو ,رامطالاو راغقلاب رصملهأ

 نم نويرصملا مرح مث نمو , ءازجلا لقأ اولاني نأ نود شوبجلا
 تاقفن ميدقت ىلع مهلمع رصتقاو ءناطاسلا فئارطو برحلا مئاغم

 تذخأف , دالبلا ىف نيدلا لئاسم ةيالوو اهتادعم ةعانصو بورحلا

 كيلامملا داز رصع ىضقنا املكو . فعضت مهتيصخشو لحمضت مارق

 لواألا كيلامملا مايأ تهتنا اذإ ىتح ء افعض نويرصملا دازو ةوق

 دب . نيموكحلاو نيمك الا نيب ةمودعمن وكن داكت ةسنلا تناك

 ةلزعلا هذه ىف اوماق دق - نييرصملا ىأ  مهنأ ركذن نأ دبال اننأ

 فرطلا اوعنصو , ةمخفلا رئامعلا اونبف , مايآلا هذهل رك ذيام دلخأي

 اولعجو ع اعيفر ايااع هوعقرو ةيداملا ةراضحلا ءاول اولمحو ةئيشلا

 ةسدنهلاو ةعانصلا ىف ىمالسالا نفلا جوأ ىكولمملا رصعلا كلذ نم

 جيسنلاو ةفرخزلاو ميمصتلاو

 كيلامملارصعىهتاىدالملا رشع عبارلا نرقلا فصتتم ىلاوحو

 ليعرلا هيلع ردتقا ام ىلع نوردتقيال فاعض كيلام مهفلخو ماظعلا

 آدبف هدح دنع هدنج فقوي نأ مدحأ عطتسي لو ٠ مهنم لواآلا

 يسر ا ع ارا مدونج
 نرقلا رخاوأ ىف تلصوو دالبلاب فعضلا دتشاف « ناطلس نم جرح

 دوسأ ىف اهيلع ديعتمل بارطضالاو فعضلا نم لاح ىلإ رشع عبارلا

 كيلاملا نم (ةديدج ةئق ثوبظب مالا طوبهلا اذه نرتقاو « ابمايأ



 ةيرحبلا رخآ نم رمالا تيصغ « ةسك ارجلا كللامملا مسأب تفرع

 ىلإ كلامملا مسقتا ل ام الو . امظع ادادبتسا رمالاب تدبتساو

 ةعلق كيلامم نم ابلك ىلوآلا ةفئاطلا تسيلف ء ةسكارشو ةبرح

 ةقئاط اعيمجم امإ و ءاقالطا ةسك ارجةةناثلا ةفئاطلا تسيلو , ةضورلا

 . محلا نم دحاو بولسأو ةفلتخم لوصأ تاذ ةدحاو

 هتلا رام 2 نييدالملا رشع سماخلا لئاوأو رشع عبارلا نرقلا رخاوأ ىفو

 ىلإ ىايسراب نطفتو « ماشلاو رصم قيرط نع دنملا ةراحجت تمظتتا

 نم ابنيكمتو ابليس ريستب متهاف , حيرلا نم ةراجتلا هذه هلغتام
 ناك انه نمو بيصت رفوأب اهحابرأ نم زوفي ىتح هدالب رورملا
 نِهلا باحصأ ناكو « زاجحلا دالبو نملا ىف هناطلسةداعاب همايتها

 مدقتلا نم راجتل هلا عمم امنع رجالا رحبلاب ةراملا نفسلا نوةسعل

 ةكم فارشأ تاكو ء باذيعو سيوسلاك ةيرصملا ىتاوملا ىلإ الامش

 ءافتك الا ىلإ محرطضا امم 0000 لثم راجتلا نوعبتتي

 أف « كانه مهعئاضب عيبو نك اوس ىلإ رمحآلا رحبلا ىف دوعصلاب ٠
 ةجقن نم ناكفأ“ ءرمآلا كلذ ىف لخدتلاب عبنب و ةدج5ىف هلامع ىابسراب

 تنذخأ اذه و. نييزاجحلاو نيينهلا فسءنم دوزملا راجتلا ةيامح كلذ

 م1490 ةئس ىلاوح نم عبنيو ةدج ىلإ ةئمآدعصت ةيدنهلا رجاخلا
 ةيدنبلاةراجتلاحابردأ ماعلا ىف رانيد فلأ نيعبس ىلاوح ابنم ىابسراب' ةنارخ تحرو

 ”ناطلسل ةعضاخ اهأك راكو ضار ,أ ىف كلذ دسب رمت رجاتملا تناكو

 يح قورعل قون نمو ءانمل نادم نم نم ارضلاب اهردتس كلانلا

 ةقداتيلا راجت عنتماق , لصالا اهنمت فاعضأ لاملانم اهيلع ىمحي ام عحبصأ

 لضفو :طايمدو ديشرو ةيردنكسالاوأ ةرهاقلا قاوسأ ىف اهئارش نع
 ةقدانبلا]سرأو « نك اوسو ندع قاوسأ ىف مهعئاضي اوعي نآدنملا راجت

 « ةيراجتلا تاقالعلا عطقب اناذيإ ةيردنكسال' نم م راجت لقنتل ةنيفس



 نولواحم تويلاغترللا

 8 رلاسأر قرط ف شك

 سب كاكحاالا ا

 كارتالاو كيلاملا

 تلا ثاعفقم

 ىلا

 ماعلا

 راكتحالا نع فنك كلذ ببسي هدراوم دده رطلا ىابسراب حل ابل

 رتوتىل]ىدأامم دتشاف داع هنكلو :ةراجتلا قاطأو سوكملا ضفخو

 لانيوقمقجلواحدقو , ىرخأةمةراجتلاىرجم بارطضاو تاقالعلا

 طويه لايف ةراجتلا نم كيلامملا داريإذخأو ءاحلفي ملقرمألا اجلاعي نأ

 ءدالبلا ىف محلا اداسفاو ةيعرلل افسع مهدازو مهناطلس فعضأ امم

 فشك ىلإ نييلاغتربلا ممه تبجوت نأ فسعلا كلذ جئاتت نم ناكو

 ىهتا امم , ةقداتبلاو كيلامملا راكتحا نع اديعب ةراجتلل ديدج قيرط
 ضيبالا رحبلاقيرط نع ةراجتلا لوحتو ءاجرلا سأر قيرط فشكب .

 تناكو « مايألا هذه ىف دوعص ىف نييناهثعلا كارتآلا محي ناكو

 اوذخاف ءقرشلل تافتلالا نم مهنكم اغليم تغلب دق ناقلبلا ىف مهتاحوتف

 كاكتحالا أدب كاتهو . ماشلاىلامثو تارفلا ىلاعأ ىف مدودح نودي

 نوبجوتي ممريغو ردقلا ىذ ءارمأ ناك ذإ , كيلامملا نيبو ميني

 متع ملف ءءوست نييناجلا نيب تاقالعلا تذخأف ءرصم ةنطلسل ءالولاب

 لب « نيينامثعلا عناصي نأب  ىابتياق  كاذ ذإ كيلامملا ناطلس

 طروت مث ءهودعو قاثلا ديزياب اخآرج ريمآلا ىواف , ءادعلاب مبحراص

 هيلع تبلج ةعبي ابايلا ىلإ ريمآلا اذه عابف كلذ نم رثك أ ءادعلا ىف

 . هللأو ديزيا, بضغ تراثأو راعلا

 متفلاب تهتناىتح ةرهاقلاو ةناتسالا نيب دقعتت رومآلا لزت و

 لوقت نأ بجاولا نم هنأ ديب ءفورعم وهام ىلع , رصمل قايثعلا

 هذه ىف كيلاملا ناطلس ىلع ةيضاق نكست مل قباد جرم ةمزه نا

 نايثع لآ ةرطيس تحت مهنكح نم ثلاث رصعب اناذيإ تناك لب «رايدلا

 1 ١615 ةنس فيص نمأدب

 «ه*ع

 ابلفحأ تناكف « ةيبرلصاا بورحلا ناديم ةيماشلا دالبلا تناك
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 تبتتا دقف « اهلباَمع نم ايذأت اهدشأو بورحلا كلت بئاصع

 نكلو , رشع ىداحلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيبلصلا تالجلا

 ةياهنىلإ كلذ دعب ماشلا ضرأ ىف نالجاستي الظ ةينارصنلاو مالسالا

 ام ىلع تالخلا نورتاوي رصم كيلا رمتساف « رشع سماخلا نرقلا

 مولقاعم رخآ ىلع اولوتسا ىتح ماشلا ف سراح نم نييبيلصلل قب
 رخآ ماشلا ضرأ حراب اذهو « ةيدالبم 1؟ة]ةنس دودح ىف  اكع-

 كرت ٠ بيرقلا دوعلا لمأ ىلعابب !ورقتساو صربق ىلإ نييييلصلا ءارما

 نودديي اولظو , ماشلا راحت ىف وماقأمبنكلو ماشلا ضرأ نويهيلصلا

 . نيحلاو نيحلا نيب ىذالا هلهأب نولزنبو هنومجابيو ىئاقلا لحاسلا

 ليباقع ىلع ةييلصلا بورحلا دعب ماشلا تايكن ترصتقا دق ولو
 تراص هتموكح نكلو «ءاجر لاخلا حالص ىف ناكل بورحلا هذه

 داز ائيس اكح ةرهاقلا نم هوك رصم كيلام ىلإ بورحلا هذه دعي

 ةدايذو ملاظملا راشتنا ىه : ةديدج ةلع هللع ىلإ فاضأو ءوس هلاح

 ماسقالا باوننيب تاءزانملا ماودو تانابجلا

 ىلاذورقلا لالخ امات اطوبه ماشلا دالب طوبهكلذ ةجتن تناكو

 اهأجافاملف ءرشعنماثلا نرقلارخاوأ ىلإ رمتسا , ةيبلصلا بورحلا تلت

 ةايحلا نم اةمر ا لأ رشع عباسلا نرقلا لئاوأ ىف ىناثعلا متفلا

 دالبلاب ىوهو هيلعىضقف , نئادملا ضعبو لحاسلا ةراجت ىف برطضي
 . هعيمج لي وطلا اهخيراتلالخاهلع دهعت ملداسفلاو دوكرلا نم لاحملإ

 رخآ انوا نييروآلا ونيدلسملا نيب تفلخةيبيلصلا بورحلا نأ ديب

 عفانملا لدابتو ةراجتلا وهو عةوادعلاو برهلا ريغ تاقالعلا نم

 امو قرشلا تاريخ ىلإ جنرفلا راجت نم ريثكلا نطق دقف ,ةراضحلاو

 جورخ دعب مهدورج اولصاوف ع اهيف ةرجاتملا نم حيرلا نم مهيلع دوعي

 دقف ماشلا دالب لع مهتالمح اوعبات دق كيلامملا ناكا لو « نيبيلصلا

 اكع ظوقس

 داليلا طوع

 ةيراجتلا تاناللا

 برغلاو قرشلانبب



 ةلغتملا قاوسالا

 تاياصقلا

 مسس ة#ياسس

 كانهو ع ىرغصلا ايس ايةيلبق ىلإ نييلاطيالاو جنرفلا راحت لقتتا

 ايسآو ماشلا ىحاون نم راجتلا اهيلا دفاوت رجانيلل ةعساو اقوس اوأشنأ

 لطي مل قوسلا كلت نكلو . مهنم نورتشيو ةحيرفلل نوعدي ىرغصلا

 ابمجابف امل اونطف نأ كيلاملا ثبلي مل ذإ اليوط اتمز دمآلا اب

 لم. اهقوس برخو ابيلع ىلوتساو م 14 ةنس نووالق نب رصانلا

 نيدمتعم« اهيفاوطحو : ليبخر الار ئازجيىلإ مثرجاتمنويبوروأألا راجت

 مهعئاضب لاصياو ممرجاتم نيمأت ىف راحبلا ىف مبقوفتو مهليطاسأ لع

 مهتماقاو لحاسلاب نيييروآلا لوزن ريك مث نمو « ماشلا لحا وس ىلإ

 راحجئاملالخ مهيلا عربي : مايأ ةعضب نم رثك أ ثبلتال ةعيرس اقاوسأ

 مهنفسىل] نودوعي و ممرجاتمراجتلاىوطي مث علسلا نولدابتيف نيلسملا

 كيلامملا ذخأو . ماكملا نم ارذح اذكهو ءرخآ نلكم ىف اوطحيل

 لعج ع كلذ ًاعبت فعضلا ىف دالبلا ىلع مهناطلس ذخأو لالحتالا ىف

 « رخآ انيحىشرلاو انيحةوقلاب كلذإ نولاتحصو مهثكم نوليطي راجتلا
 ةيردنكسالاو اديصو توريب ”لثم مالا ا

 ثبلي ملو , نييبوروآلا عمةرجاتملاسائلاداتعاو , هقفانةي راجت قا

 هذه مايقب اوحمس اذإ ميرلا نم مهيلع دوعيام اونيبت نأ 0

 اهتماقا,نوحمسياو ذخأف كراملاو سوكملا ابيلع اوضرفو ةراجتلا

 ماشلا روث ىف اهقاوسأ نوعجشيو

 ةلباقم اهنآل ,ةراجت اهرثك أو روذثلا هذه ربك أ توريب تناكو

 ةيقدنبلا ل1 نمنيبلاطي الا راجتل زوغثلا برقأو جنرفالا أجلم صربقل
 راجي فخياهيلا ةيبوروألا رجاتملا نزنع صربق تنأكف «هزيبو هونجو

 «نانويلاو ةيقدنبلاو اليسرمو نويلو سنافوربو اينولاطق نم ايوروأ

 جنرفلا نم مهلامع اهبلستي ثيح توري ىلإ ةراجتلا فرصتت اهتمو

 هتايروهجلا تاموكح تذخأ نمزلا رورع و نييلسملا نم مهؤالبعو



 . هندمو ماشلا روغث نم اهريغو توريي ىف تايلصنق ءىثنت ةلاطيالا
 ومتت برغلاو قرشلا نبب ةيراجتلا ةيملسلا تاقالعلا تذخأ اذبمو
 كراخجاو بئارضلا نم مهيلع دوعيام ىلإ كيلامملا نطفو , دتشتو

 اذهلو . اهوءجشذ تايلصنقلاو رجاتملا هذه ىلع اهنوصجب اوناك ىلا

 « مهل حبرلا نم بضنيال ادروماهنوبحي اوناكىتلا تايكماجلا تحبصأ
 ةعومجملا نيو مهنيب رومالالاصتاو ةنراوملا شاعتت كلذ ةجيتن تناكو

 ماشلاب  ةصاخاسنرفو - ايروأ لود ماهتهاىلإ ىدأام , ابروأىفةيحيسملا

 , أوسأ ىلإ ءىم نم هيف ريست رومآلا تناك دقف دالبلا لخاد امأ
 تاراغو تاعاجلا مهيلع تلقثو كيلالا فسع نلهالاب دتشا دقف
 ناكو ٠:لوغملا تاوزغو دارجلا لزاونو ةئيوالا تادفاوو ودبلا
 .ارجنم داليلا بيصيف نوعزانتيو نوربادت,نوكفنيال ملاقآلا باون
 نم رصم كلم لقتتا نيح .وس لاوحالا تدازو , غلاب ىذأ كلذ

 م١188 ةنس ىلاوح ةيرحبلا كيلاملا ىلإ ةيجربلاكيلاملا
 كارتالاو كيلامملانيءوسلا فهذخآ تاونسلاهذه ىف ةقالعلا تناكو

 كارتالا لعج امم , ىرغصلا ايسآ يف دتشا دق مثدعاس ناك نذلا

 تحتنس اذاىح « نيح ىلإ ةبرضلان وئج ريو عمطلانيعي ماشأل نورظني
 ماشلا اوزنف اوعرسأ دقف هاب ةنس ةصرفلا

 ةننأ
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 قرشلا دالب اوعمجو , ةيمالسالا ةدحولا كارتألا داعأ اذهب
 ةيمالسالا بوعشلا تدجوو « ديدج نم ةفالخلا ءاول ىلإ ىالسالا
 ىلا هئراطلا تاراغلاو ةئجافملا تاورغلا ىذأ ابنع درتو اهيمحت ةوق

 ريفخلا ملاعلا اذهل نوعضي نوزاامتعلا أدبو . ةليوط انورق ابعورت تلظ
 ةيحان لكاورقأف , عافدلاو ةرادالاو كحال آتباث اماظن مهيلإ راص ىذلا
 ىلع مقأو « ماعلا ةلودلا ماظن هاضنقا اهميسقت ىف ليدعت عم اهماظن ىلع

 تاوتسشالث هركرم ىف قبيو ةناتسالا نم لسري ىكرت ماح ةيحانلك
 ءاهدودح ىلع وأدالبلا ةمصاع ىف هعم ميقت ىف معلا شيجلا نع ةوق هززعت

 ني ثاتالعلا ,وس

 كارئالاو كيلاملا

 ذوديع كارتالا

 ةيمالسالا هدحولا



 ةينامثعلاةلودلا

 ني تالصلاعاطشأ

 ةرئادبرغلاوقرشلا

 ملل #8#ن دس

 ىذلا وحنلا ىلع هنومظني مهسفتأ دلللا لهأل كرتي ناك كلذ ادع امو

 ءىجب لبق اوناكاكدالبلا كحب نوموقيالثم رصم كيلام لظف « نوديري
 ىلع رمآلا نوفرصي هلئابق ءاسؤرو ماشلا ءارمأ لظو , نييناثعلا

 ىنامْعلا محلا ىا , نيينايثعلا ءىجع لبق هوداتعا ىذلا وحنلا

 هيلع ضرفو ءدالبلا لوح ايركسعاقاطن برضنأ ىلع دزي مل ديدجلا

 اهرومأ فرصتةرح كلذ دعب ابكرتو ؛ ماع لكى دؤت ةمظنم تايابج
 تادحولا سكتولاذطو ع حتتفلا ل بقباهف رصت نأ تداتع | ىذلا وحنلا لع

 ىف املمش ىذلا نمآلا ىتح , ديدجلا متتفلا اذهب ًاريثك اًئيش ةيمالسالا
 ناك اكىضوفرمآلا داع وهلبح ب رطضانأ تبليو , هنمىلو آلا تاونسلا

 طيستلا هب داري زوجت ةدحو تناك ةينامعلا ةلودلا ناب لوقلاف
 - متفلا“ دعب ترمتسا هيحان لك نأ ذا : ديدحتلاو قيقدتلا ال زاجالاو

 أطخ ةماع ةموكح تناك ةيناهثملا ةلودلا ناب لوقلاو  هلبق اهماظن_للع

 عماج ماظن عضو لبع نوردتقي اوناك ام ةلودلا لاجر نألل رهاظ

 « اريصق انئيح تنكس ناو اهلا ىلع ىضوقلا تلظو ابلك ةلودلل عنام

 امرتمظناب شيعت ىبلا تايلقالاو تاكيملاب ةصاغ كلذ ىلإ ةلودلا تناكو

 ؛ ايش اهرمأ نم كلمي ناطاسلا داكيال ابكولم ةياعر ىف لب اهنيناوقو
 ولخمال ىءالسالا ملاعلل ةظقي ,زاك ةينامعلا ةلودلا مايق ناب لوقلا ىّتح
 اطوبه.مهلا تدازو , ادومخ لاحتسالي دوكرلا رمتساذا , أطخ نم

 ىنداآلا ضوبنلا قراوب ةلودلا ىحاون ىف تلءاضتو ع البج لوقعلاو

 نكسف « ماشلاو رصم ىحا ون ضعب ىف ريخلاب ءىنت تناك ىلا ىفلا وأ
 ةلودلاب » تفرع ىلا ةرهاظلا ةدحولا هذه لظ ىف دكرو ءىش لك

 برغلاو قرشلا نيب ةيراضحلاو ةيراجتلاتالصلا تعطقناو . « ةتامسعلا

 قبس مكيلامملا مايأ رخاوأ ىف ةوقلا ليبس ىفةيضام ةمئاق تناكنا دعب

 ملاعلا ىلعابروأ قوفت ىف لماوعلا ريك أ اذهتالصلا عاطقتا ناكف « هنابب

 . ءىجيس ام امدق اهلبس ىف ايوروأةضموهناكم فقو هناذإ ىمالسالا



 ءاعالا نم ءىث ابكردأ دق ةدحولا هذهنوكت ىلا ممالا تناكو

 ةخوخيشلا ابلعلو . مالسالا ةيار تحت تدهاج ام طرق نم روتفلاو

 « نيقتملل اهباوبأ مالسالا متف ىتلا ةنجلا ىلإ تنأمطا نأ دعب اهتكردأ

 دئرا :ةدحاوف ةدحاو خيراتلاو ةسايسلا نادم نم بحسنت تذخأف

 مالسالارمأ نم نوكلامي ال ابارعأ اوراصو « مهتريزج ىلإ برعلا
 « دادنب ىلإ ةفالخلا هتحراب ةيشع ماعلا لحمضاو « ًاكيش نيبلسملاو

 7 . راتتلا ةوزغ ةادغ قارعلارمأ ىبهتتاو

 اذه رمأب اوضهني نأ مهتلقل  نيينامثعلا رودقم ىفنكي لو

 نونيعتسيف  مندلا نوضوري امنيح ةأعرلا هلعفي ام اولعفق ع ريفخلا ملاعلا

 نم ناعطق ةأيه ةيمالسالا ب وعشلا تذختاو . اهتسارح ىلع بالكلاب
 ةيراشكنالا ةيامح ىف نئمطتو ع ناطلسلا فنك ىف ىعرت « ةشاملا

 « نيتتوفآل» انثدح ىتلا عدافضلا هذهب هبشأ اهلا مبصأو كيلاملاو

 ًاعحي ابسفن ىلع تماقأف , ابضرأ نع ءادعاللا درت نأ نع ترجع اهنأ

 ! ءادعالا نم لك أي امم رثك أ ةيعرلا نم لك أي ناكف اي اح

 ماعلا ىلع ًارش نيينايثعلا ةدايس تناك فيك"مهفن نأ عيطتسن اذهب

 ناعطقو حبصأ ىتح , ةيونعملا ةيحانلا نم لحمضي أدبف ء ىالسالا
 اذإو . هنم ديري هاسع ام ىعارلل ىدؤي ء بيرق نم اييرق ةيشاملا

 وأ ريكفتلا ىلإ ةجاح هب دعت لف ع ةايحلا ىف هتمبم لكى هذه تناك

 ابضعي تاللظ احبصأ ىتح , دوبللاو لهجلا هيلع ىنطي أدبف « ملعلا

 نافجأ بعادي مونلا أدب ىتح , نونس الإ ىهامو ,« ضعب قوف
 رمأ ةيراشكنالل لكوف «ةحارلاو فرثلا ىلإ هانغ هب لامو ع ىعارلا

 . قيمع تابس هيلع ىلوتساف « مونلا ىلع لبقأو , ةيعرلا
 2 ع

 ناكو , ىطسولا نورقلا ةوفغ نم قيفت تأدب دق ابوروأتناكو
220 

 قرشلا لالحمضا

 مكح ىف ىمالسالا
 كارتالا



 هيباحر ىلإ اهب ىضفأ دق ء نامورلاو قيرغالا ةراض- ىلإ اهدادترا

 .قافأ نع ابلهأ مامأ فشكت ةايحلا تأدبو . ةيرحلا نم ةعساو

 .نورخآ دازو « ضرآلا ةرادتسا ىلإ مهتاءلع ضعب نطفتف عةديدج

 .مهب نوكت نأ نود قرشلا ىلإ اوذفني نأ نوعيطتسي مهنأ اوجتتتساف

 .ءاديدش ىذأ مهنوذؤي اوناكنيذلا كارتاآلا ضرأب رورملا ىلإ ةجاح

 .نمو « ةيقيرفأ لوح نوروديف بونجلا قيرط اوكلسي نأب كلذو

 .قرطي دحأ دعي ملف . ىالسالا ملاعلا ىلع تيبرض ىتلا ةلزعلا تناك انه

 تناكىلا ةراجتلا تعطقناو ععرشالا تيوطو روذثلا تلفقأ .ابابدل

 أدب ىذلا رقفلا ىه ةديدج ةلع هيلع تدارف 3 اريفو احر هلهآل ميت

 لأ مم داز اذاف , ةيعرلا لبق هنوكشي ماكحلا تاب ىتح , لمشيو معي

 ىىغلا لاعم تلاز ىتح اهنوةهري اوأدبو ةيعزلا ىلع اويلقنا دقف ةجاحلا

 ., ةينبآلاو دجاسملا نومي اودوعي لف « ماكحلاو سانلا برضأو

 .ريغ هيف حملت داكت ال « بيهر مالظ هيلع داسو « قرشلا حير'تنكسو

 . دجاسملا نم هريغو رهزآلا نوح ىف برطضت « ةليثض ةعشأ

 ,ماوبتسا دقف نولوألا امأف ع كيلاملاو ةيراشكتالا داس اذهب

 اوحبصأىتح « مهيلعىغتطي لسكلا أدبو , مديسىلع ىلوتسا ىذلا مونلا
 مهءاولعفي الا ار عديفتالو ىدْوَت لحتلا روكذك

 ا ةعفذ ءابنلتقيف روكذلا لع نمجبم نيح لحنلا تالماع هلعفتام

 مهأذإ مرمأأ أدبي نآ انكم نكي  كيلاملا ىأ  نورخألا امأو

 ,ضفخمو ءاشي نم مهنمعفري : دحاو'ديسل ًامدخ ةيراشكنالاك | ون وكي
 شورعورارحآلاٍب تارمىلإميعفرت مهفويس ديبع اوناك امنإو ءءاشي نم

 تماقو « ةرغ ىلع اوذخؤي نأ ةفاخم مونلا نورذاحي اوناكف ع كولملا

 ,نع تعطقتاف اهل نيدايم قاوسأالاو عرازملا اوذختاو تاعزانملا مهني

 .فافكلاب شيعلا نمعنقت نأ الإ اهمامأ قبب ملو ء قزرلادراوم ةيعرلا
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 لاح ىلإ رمآلا اهب ىبهتاو : اهم كتتفت نيعاوطلاو ضارمألا تأدبو

 . ديزمنم اهيلع ام ءوسلا نم

 اد +

 ,ديدج ةراضخلانه نول ابوروال ماقتسا دق ناك« نيملا اذه ىف

 مل هنأ انلق اذإ « تاراضحلا ناولأ نم هريغ نع هزيم نأ عيطتسف

 سانلار رحت ,بوعش ةراضحناك امو رابحأ وأ كوام ةراضح نكي

 ةرارحأ ا وحبصأو « نامزلا فارعأو نورقلا راثآ نم اهلالظ ىف

 ريست بوعشلا تحبصأو , ركف نم نونلعي امو « رمأ نم نوتأي امف
 . اوعلخ وأ مدودح ىلإ اودر « ةيعرلا ةعاط كولملا ىنأ اذاف كولا

 نوبوجياوقلطناف ءضرالا باحرنيسوروأللل حف دق ملعلا ناكو ٠

 اهورخسف « ةعيبطلا ىلإ لقعلامهادهو , قزرلل ًابلط تاطيحناو تاراقلل

 . اويراحاذإ مهفوفصوف تبراحو , ليحرلا اوعمزا اذامبتلمف مبسفنال

 لاحمو تايدلبلاو فراصملا نئازخ ىلا اهقيرط ةورثلا تقرعو
 م ىنغَأ مث نم ع بعشلا دارفأ نم« ايوروأ عود ف ربظو « راجتلا

 مماست اشويج اهفوفص نم دنجت بوعشلا تذخأو « ناجيتلا ىوذ

 مل اقيفوت حوتفلا ىلا تقفو ىلا . تاكرشلا .ىثنتو ع لمعلاو لاملاب

 مادام , كمل ذوفن عرعزت اذإ براحلا أبعي اهف ء شويجلا هكردت

 . ىذآلا هلام سم اذإ , ةكرشلا ىف مهاسملا عزفي امنأو ء هرجأ ىضاقتي
 سوسقلا لح « ءارعشلاو ءاملعلاو ركفلا لاجر لح كلذك

 ةعيبطلاب ةلص رثكأ نوييوروالا ميصأو ٠ سانلا ةدايق ىف نابهرلاو

 اونلعي نأ نم , شيعلا ليس ىف اوجرحتي ملو؛ ةايحلاب ًآمحر سمأو
 ىف عبمه تناك ىتلا هرئاعشو هدودح اولمهبنأو « نيدلا لع مهتروث

 : قيرف لكدحتي نأ ةايحلا ىف مهلاضت ىعدتسا لب « ىطسولا نورقلا

 نيدلا ماقم هبشي ماقم ىلإ دنع ةينطولا تراصف ع هنطوب زتعيو

 ةيوروالا

 حمتجما ررطت
 قوروالا

 تاقرشلا |

 مدقتلا

 ىلالو



 ةيبرقلا ةراضحلا

 اهريخ باوج

 ل

 ىه , اهب ريخآلل لبق ال ةحلسأ ةئالثب قرشلا برغلا مجاه اذهب
 ْ .ركفلاو ملعلاو ةيرحلا

 لازت الو ع ءىداحلا ميمون ىف هبالكو ىعارلا لازالو ءاذه لك

 دوما نم لاحىلإ لبجلاو ضرملاو رقملا اهلاحأ دقو ءاهاعرمفف هاياعز

 قرشلل ظفحت لازتال ابوروأ تناكو اهطوح امم اًئيش ابعم سحت دعت مل

 ديدشلا هسأب ء دعب سنن مل اهنآل مارتحالا نم ريثكلا .ىشلا ىالسالا
 « نحناسلا نم ارفت نكلو ؛كارتألاتاحوتفو ةيبيلصلا بورحلا ىف

 ىضعم* , ًابجع دادزيف هلاوحأ لمأتيو هب فوطي و « قرشلا لخدي أدب
 ةيمالسالا ةعومجلا طاطحنا نم ىأر امع مهيلإ ثدحتيف  هموق ىلإ
 ىالسالا قرشلا ةوق ف نوكشي نويبوروآلا أدبف « خلابلا اهفعضو

 رحبلا قيرط لامعتسا ىف اوركفو مبنيعأ نم طقست هتبيه تأدبو
 ةعومجملاب تطاحأ دق مبليطاسأو مونقس تناكو .« ديدج نم ضيالا

 مونم نيف زاجملا ضعب ناكو ع ىدنملا طيحما ف - قرشلا نم ةمالسالا

 ماكح تنع نم قليف ءقرشلا ىلإ ىالسالا ملاعلا قرتخي نأ لضفي
 ٠ . اريثك ًائيش نيملسملا

 مهتايموق نيب تراطتساىتلا تاعزانملاب اولغشدق نويوروالا ناكو

 « نييسنرفلاب زيلجتالا لغشو « نوبريلاب جريسباه لآ لغش . ةكشانلا
 . اكيرمأو دنهلا ف تارمعتسملا ىلع ةداح ةسفانم مهندب تراثو

 موقي نأ نم دب نكي لو ايوروأ ىف ةيتفتستوربلا تماق كلذك

 ًآنمز تمادو امهننب ةموصخلا تدتشاف , ةيكيلوناكلا نيبو اهيب عازنلا

 تكرتشا ىتلا هنس نيثالثلا برح ىف اهروص ىلجأب تربظو « اليوط
 . حلص ىف ررقت ىنلا ةينيتستوربلا راصتتاب تهتتاو ابلك ابوروأ اهف
 مهئادع نع كلذ لالخ نويوروالا لغشف ع ؟5م ةنس ايلافتسو

 مالسالل حلسملا



 بسس الكا سس

 « ثيدحلا رصعلا لئاوأ ىف ابوروأ ىف ثدح روطت ممأ نأ ىلع

 قرششلا ةفك تناكدقف « اهتالآو اهتوفو برملا بيلاسأ روطت وه٠

 «ادحاو نيقيرفلا حالس ناكامدنع ام دح ىلإ ةلداعتم برغلاو

 , ناديا اىف عافدنالاو ساملانم هلهآل ال حجرآلا وه قرشلا ناكلب

 ةفكلا تناكىلا ةييلصاا بورحلاىف نايبل جاتح ال احضاو كلذىرت

 ةريثكلا هبورحو ثيدحلا رصعلا ناكايلف , ًاتاد قرشلل اهيف ةحجارلا
 نم ةدازتسالل ًاببط الاجم كلذ ىف نوببروالا دجو ةديدشلا هتاعزانمو

 شوبجلا دادعا ىف ةديدج بيلاسأ تأشنف عارتشالاو نارملاو ةريخلا

 ناديملاةسدنهوةيبرحلا تاكرحلا فو « ناديمللدوتجلادادعاو عابيترتو

 ببسلا وه نوكسم ىنرحلا مدقتلا اذه نأ ىرتسو ء كلذ لإ امو

 ف ًايلج ًاحضاو هارتسو , برغلا راصتناو قرشا ةيزه ىف ربك آلا

 هبيلاسأ ىلع ادماج قرشأا ىرتس « نينثالا نيب عازن وأ ةكرعم لك
 عدتبيو نفي برغلا ىرتسو « هجو ريخ ىلع اهنم ةدافتسالا الواح

 راصحتالآو عقادمو قدانب نم لاتقلا تالآو ةيرخلا تاكرملا ىف

 سحأ دقو . ةمساجلا هتجيتن هل ًآنيب ًارهاظ نينئالا نيب قرفلا نوكنف

 نأ اولواحو رطخلا اذبم ىلوألا برغلا تامجه اوقلت نيذلا نولسملا

 مهنكلو ترغلا مدقت اودصيل ةيبرحلا ةيحانلا نم مهنأش اوحلصي

 . |شيدحلا رصعلافىفرغروطت لكك  روطتلا اذه نآل عاوحلفي

 نولمعتسي اوناك نيذلانويلبان داوقف « ةليوطلاةبرجتلاو ملعلا هساسأ امنإ

 بيلاسأ نوقبطي اوناك ديدشاا كيلامملا موجه دصل دونجلا تاعبرم

 ىلا عقاوملا تارشع ىف اهلع اونرمو ةييرحلا سرأدملا ىف اهوسرد

 مل كيلاملا نأ بيرغلا نمو « رصم ىلإ مهمودق لبق ابيف اوكرتشا
 مهنأ مغر ىلع مهيلاسأ نم ءىث ىف نيينرفلا اودلقي نأ اولواحي

 ةميدقلا مهورح ىف هوفلا ام ىلع اوضم امنإو « اهتوقو ابلضف اونابتسا



 لا

 انلعلو , خيراتلا نم مهئانفي تبتنا ةيلاوتم ةقحاس ةميزه ةجبتنلا تناكف
 ,قرشلا نأ عم مويلا ىلإ برغلا قوفت رمتسا فيك اريثك بجعن ال
 ىوقأ نأ عقاولا نكلو « ديعب نمز ذنم برغلا بيلاسأ ذختي دب
 هيف ىدنج لك رعشي « ةيونعملا هحور ىه قوروآلا شيجلا رصانع

 ةوق شيجلا مبصيف فوفصلا ىف نيرخألا عم جيدنيو هنطوبو هسفنب

 عافدنالا ىلع موقي ىذلانييقرشلا سامحاهملا ساقي داكي ال ةميظعةب ونعم
 رسخيسو « هبيلاسأ ىف حلصي أمهم ًاموزبم لظيسقرشلاناىرتساذحلو

 قترتىح رصتقي ادبي الو ءاهتال آو برحلا ىف ةدعنم نقتيامهمعقاوملا
 . ةيبورورألا ةيركسعلا ىوتسم ىلإ كلذب لصيف ةيونعملا هدونج حور

 ماع ةثاملاب رح ىف ًارهاظ | الكش ذخأي ىنرحلا مدقتلا اذه أدب
 ليس اوفرعو ةاشملا ةوق اهئانثأ سانلا فشتك اذا اسنرفو رتلجتا نيب

 ايوروأ تلمش ىتلا ناكل راش بورحم# ء هجو ريخ ىلع مهنم ةدافتسالا

 ىف تظقي أى لاو ةيكيلوثاكلاو ةيتنتست وربلا نيب عارص ةأيه تذختاو اهلك
 بيلاسأب ةريخ مهتدازو « ًاديدج آحور نييوروألا نيبراحلا سوفت
 زينرافردنكساو فلدوأ ف اتسج لاثما نم نيرداق ةداقتجرخأو برحلا

 هلوصأو هدعاوق هلآ لع برحلا تحبصأو : مبيلا نمو واسن سيرومو
 .تانيبارقلاو فوسلالاعتسا ف ةيناولهبو عاذدناو سامح درجيدعتملو

 ذخأو ءاقيمع الماش ؟روطتابوروأقروطنتلوقعلا تناك كلذك

 برقلادالب ىف ريكفتلا لدبتل ًاعبت لدبتيةينارصنلا نم مالسالا فقوم
 اهف لصفي ةييلصلا بورحلا خرؤم ركراب ذاتسالل ةعتم ةملك كيلاو
 : - ليصفت نيبأ روطتلا اذه

 لخادلا داحتالل اليس ةيبيلصلا بورالا ىف ابوروأ دجي لو د

 ابنكلو , ةيلخادلا اهتليح قفارم ىتش ىف اديدج ارثؤمو بسخل
 اذه ناك دقو « ةاحلل ةعساو ةديدج ةرظن اهليس نع تبسك

 ةييلصلا بورحلا نم ابوروأ هتبسك ام ريكأ رظنلا ىدم ىف عاستالا



 ل سوا

 . .. ايفارغجلا مدقتو فشكلا حور ومن هيلا اتفضأ اذإ

 وهو , رشع ثلاثلا نرقلا ىف رهازلا ىويسالا فشكلا رصع أدب

 نا -- رشع سداسلا نرقلا قف ىيرمألا فشكلا رصع لدامي

 ءانثأ ايسآ تناكو . نامزلا نم نرقب كلذ دعب ىهتاو  هيواسي مل

 مرقلا نم دتمت ىرعلا ةككفم ةيلوغم ةيروطاربمأ اهعمجيت ةرتفلا هذه

 لوذملا ناكو . واكنهو ( نيكب ) كولابك ىلا مر ىراخنو زيريتو

 « ىرخآلا دئاقعلا عم نيحاستم ةيناماشلا مهتديقعب اوظفتحا نيذلا

 ءالؤه نم ًارفن تمض مثدالب ا ياء مو
 اذه ززعو « ةنارصتلا ىلإ ع نيحيسملا نم نوائاقتملا اجرف

 دالب ىف ثحبلا ىلإ مهب عقد ىذلا ىراجتلا نيبوروآلا ليم ءاجرلا

 ةيريشبتلا تاثعبلا تناك دقو . ةيويسالا ةراجتلا زك ارم نع لوخملا

 لمأ ققحت نأ اهتلحر ءارو نم وجرت لوذملا دالب ىلإ تلسرأ ىتلا
 ءاضعأ نيب ناك دقو . . . دبألا ىلإ سدقملا تيب ديعتستو نييبيلصلا
 دعبأ ةيريشبتلا ةثعبلا نأ نوردقي لَ دنعار لئمدارفأ تاثعبلا هذه

 اهتاذب ةمئاق ةياغايسآ ريصنت حبصأ انه نمو « ةيبرحلا ةلخلا نم ًارثأ
 ىه امهللا ملعب ايندلا اوأللمي نا نيلئافتملا ءالؤه لاثمأ اهءارو نم ىري

 جئاست ىف ًابيط انوع تائعبلا هذه تدجو دقو .. تاطيحلا ءامب ةءولم
 توم توج عاطتساف « انا قو ررطسنلا سواق وجو افو لوشملا

 عبارلا نرقلا ل ئاوأىف نيكي ةينيتاللاةسيتكلا سسؤم ونيفروك.

 5 وا نم ةثالثهعم ناكو نيكبل افقسا حبصي نأ رشع

 ناك اك ةيريشبتلا ةثعبلا لظ ىف ىلاطيالا رجاتلا راسو . . نيدعاسملا

 نع كلذ رفسي مو « ةييلصلا ةلخلا نوقفاري ةيلاطيالا ءىناوملا وحالم

 نا ةّيونج ةحالم ةكرش تعاطتسا لب مثدحو « وإوب لآ » تالحر

 نأدن نبدا زير ىف قدنب لصنق رقتساو « نيوزق رحمايم رخك
 | عماخلا محلا كلذ ىثالتو 6 هرخآ نع مده دق دوقعم ا لمآلا ]ذه لك



 ىلا عارصلا لاقتقا
 ناجل

 همسة مدس

 هنيتحبسملا ابوروأو ايسآ ةروص لايخلا ىف هباحصأل مسرب ناك ىتلا
 ةلئاضتم ةديقع الا كلذ دعب مبصي الف , مالسالا امهنيب نارصحت

 قرش نميناج ىفو اينابسأ نكر ىف سانلا نم ةليلق ةئف ىف ةروصحم
 هي ]م1 ةنس مالسالا اولخد سراف تاناخ نا كلذ « ضيالا رحبلا

 ,ىلع تعبرتو ء رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىف ايسآ طسو لحأ لسأو

 باوبأ تلفقأو ١ما/. و ١م+م ىتتس نيب ةريهشلا جنمةرسأن يصلا شرع
 هيحيسملاب ليسلا عاطقنا ةجيتنلا تنأكف , ةينجاللاةراجتلاهجوىف نيصلا

 عاستالا نماديعب اوأش كردا ىذلا مالسالا ةعقر ىف اديعب اعاستاو

 برغلل ىءارت آديدج المأ نكلو . . . . , نينامْعلا كارتالا روبظب
 هفرعب القنا ربك أ ىف بيس ديدجلا لمآلا اذه ناكو , سأي ال ىذلا
 ,للق ء لمقأ دق ربلا قيرط ناك اذإ : نوييوروألا لءاسق .. . خيراتلا

 مجاهتو قرشلا ىلإ رحبت ال اذامل ءرحبلا قيرط ايوروأ كلست ال
 لمأ اذه ناك . . سدقملا تبي داعتني كلذبو فلخلا نم مالسالا

 يهلحرب ) مهنأ اودقتعاوثرودص ىلع بيلصلا اولمحن يذلا نيحالملا

 . ناك اذإو , ةسدقملا ىضارالا صيلختل نولمعي ( دنحلا راحت ىلإ
 نأ اننكمب هناف . . دنحلا نم الدب ةبيراكلا رئازجلا دجو دق بمولوك

 .لوح فافتلالاب ىأ ) لمعلا اذهب اوماق نيذلا نييحيسملا نإ لوقن
 ناو . . نييحيسللل ةراق اويسك دق ( بونجلا راحنم هتمجابمو قرشلا

 رطخت نكنمل ليسب هريخهيفا رومآلا نازيم ديعي نأ عاطتسا برغلا
 | « . . . لاب ىلعدل

 .فكت مل ابوروأ نأ ذإ ء لوقت نأ ديرتامع غالب هيف ثيدح اذهو
 ىلإ ركفلا اهادم ىتح هنم اهرأثب ذخاللاو مالسالا ىف ريكفتلا نع

 هم تماقىتلا ةديدعلا اهتالواحم تيأر دقو , ىنونجلا فافتلالا ةكرح

 .لوغملا ريصنت ىلإ تعس فيك . رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نينرقلا ىف
 مهني بابسالا تلصتافيكو « نيتيحيسم نينلود نيب مالسالا رصحل
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 كل

 رصم ىف ةيمالسالا ةمواقملا زكرم ىلع ءاضقلل ةينارصنلا ةشبحلا نيبو

 لوصولل برغلا ىلإ هجتت تأدبف قرشلا قيرط نم تسدي فيك م“
 ةوطخ ىه هذهو .. مالسالا دالب ىلإ لوصولل بونجللو دنهلا ىلا
 رصع ؛ خيراتلا روصع نم ًاديدج ًارصع نيعت ىتلا ىريكلا لاقتتالا

 وتتابل ىف ةيرحبلا مالسالا تاوق مطحت ىلا ةقوفتملا ةيرخلا ةيرحبلا

 هوزغتف بونجلا وحن لغوتت مث . . ضيألا رحبلا ةماعز هنم عزنتو
 . . قرشلا راحت نم ًاقفوم ًاورغ

 خيراتلا ةبجو تأدبو « ريغتي ةايحلا نازيم أدب « مويلا اذه نم

 رشننو ةيرحبلا ممآلا ضهتل حالسلا ةيربلا مالا عضتس . . لدبتت

 ريع ممأب عمستسو .. فيسلا نم ىضما هنأ تبث أ ىذا عارشلا

 نم ابلهأ عابط ىف اموعارشنم كلمت ام باسحب ةضيرع ربلا باسحىف
 ًاديسو , ارتلجناو ةد_تلوهو لاغتربلاب عمستس . . ةيرحب بهاوم

 دئاسلا ىزحبلا هعباطي ثيدحل ارصعلا

 . سئارفلا لوأ مالسالا مأ نوكتتت رحبلا نم موجحلا نوكي

 دنهلا طقست يبرغلا وحن ريسيو قرشلا نم قوروألا مدقتلا أدبي
 دالب ىنوتج تاراما مث . . سراف بونج مث .. وبالملا ربازجو

 .. . ضيأآلا رحبلا لود مث . . رمحآلا رحبلا مث . . برعلا

 ىمالسالا قرشلا نع هقرعي نأ ىغيني ام .ىراقلل انزجوأ نآلا

 انركذو « ثيدحلا رصعلا ىلإ ىطسولا نورقلانم ايوروأ روطت نعو
 كلذل ةجيقن لدبت نم ابوروأو مالسالا نيب تاقالعلا باصأ ام

 ىهتن ىتح ةيحان ةيحان امهننب تاقالعلا عبتتب نآلا أدبنلف ء روطتلا

 رشع عساتلا نرقلا ىلإ امهب

 قارغجلا فيشكلا ةكرح أ

 ىلإ دنهلا رحب موصوو راحبلا ىف نيسوروألا مدصت عج

 ةيرحبلاممالا ةضين



 لث اوأق ايروأوايكرت

 ثا دحلا رصعلا

 مدعتلا حال

 ىرحبلا

 كلذ ىف ابوروأ هتكردأ ىذلا ىرحبلا مدقتلا ابمهأ « ةزيتك تايسأ

 تحبصأ مالسالا دالبنا لوقننأ هقالطإ ىلع اح سيلو , نامزلا
 رباعل اهف قيرط الو رجاتل ابف نامأ ال ىضوف ةنائعلا ةلودلا لظ ىف
 كارتآلاب عفد لهاجلا بصعتلا نأ نم نوريثكلا هللا بهذي ام وأ

 فارصنا ىلإ كلذ ىدأف ع ةيرغلا ةراجتلا رورم هجو ىف فوقولا ىلإ

 ايكرت نيب باوبآلا نأ فورعملا ذإ , بونجلا ىلإ ةبرغلا ةراجتلا
 عم ةلوصوم تاقالع كارتاالل تناكلب ًامامت ةقلغم نكت ملابوروأو

 ةلودلا دالب ىف ةراجتلاراكتحا نيتريخالا نيتاحل ناكو ءاسنرفوةقدنسلا

 راكتحا ةيناثللو ء ماشلاو ناطلسلا دالبىف ربلا ةراجت ىلوالل ءاهراحبو

 دقو « ايوروأ دالب ىلإ ماشلاو رصم ىتاوم نم ةيقرشلا ةراجتلا لن

  تناكذإ « فيثكلا ةكرح بابسأ نم اببس ابسفن تاقالعلا هذه تناك

 ركتا اذاف , اهدشأ ىلع رصعلا اذه ىف اينابسأو اسنرف نيب ةسفانملا

 رخآ قيرطنع ثحبلل نابساألا فرصنا دقف قرشلا ةراجت نويسنرفلا
 كلذكو م اسنرف مهتسفانم ىلع ةبلغلاو ةراجتلا هذه ىلع ءاليتسالل
 تسلتق ضيب الار حبلا ةراجتل ةيقدنبلا راكتحاب ًاعرذ لاغتربلا تقاض

 ىف اهعبانم ىلإ لوصولاو ةراجتلا هذه ىلع ءاليتسالل ىرخأ البس
 حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فشك ىلإ رمآلا اهب ىهتتاف , دنهلا

 عقدت ثادحانماهالت امو ابسفن ةييلصلا بورحلا ةعيبط تناكو

 تناك دقف ع رحبلاف قوفتلا ىلإ برغلابو « ربلا ف قوفتلا ىلإ قرشلاب
 نيحالملا نارم دازف قرشلا ىلإ نييوروالا نييبيلصلا لييس نفسلا

 ةليوطلاةيرحبلا تالخلاو ل طاسالادادعابيلاسأاوفرعو : نموروالا

 نمريثك ف نيييلصلاداتعاناكو ء ةعساشتافاسمدنجلا وسانلا ل محتىتلا

 نأ ردني ثيحب قرشلاف نيملسملا ىناوم ةمجابمىفليطاسألا لع نايحألا

 قو برحلاف ماسي قدنبوأ ىوُمِ' لوطسا اهققاريال ةبدصةلحدجت

 حير تنكس نيحقةيرحبلا ب رحلا بيلاسأىف نوييرغلا نرف ع ةمينغلا



 فعض برقلا مهفو .. هروغث تقلغأو هنفس تلقو قرشلاف ةحالللا

 هرصحبو . .را>بلا نم  دارأ اذإ  هجاهم.راصفةيحاتلاهذهفقرشلا

 هذهو عربلا ىف هنم هبيصي ال امنغم هنم بيصي نأ دارأ اذإ هامملا ىف

 ىتح ابوروأ بلق نوزغي نيذلا كارتالادنجم ًاعرذ قيضت ابلك ابوروأ

 برح ىلإ ةلودلاعفدالإ مهدرل اليس نوييروالا دحجب الف. انيف نواصي

 ىف ١1ا/١ ةنس وتتابيل.ىفىك رتلالوطسالل ةقحاس ةزه نعل جنت ةيرح

 ىربلا ىالسالا قوفتلا جوا ىف ىأ قوناقلان املس دبع

 سداسلا نرقلا علاطم ىف قرشلا دالب ىلع نويلاغتريلا فرشأ

 هيلا تقفوام راحبلا ىف لغوتلا ىف داهتجالا ىلإ مزفح دقو ءرشع

 ىرثت تأدبف اكيرمأ ىف ةعساو ةيروطاربما ءانب نم اينابسأ مهتراج
 راحبلا وحن هذهت هجيتاف ع لاغتربلا دده ًاقحاس ًارطخ حبصتو ئوقتو

 لحاس ةاذاحمب بونجلاوحت ابلاجر هجتاونابسأللل برغلا ةهجو تكرتو

 ءاسمابانركذي ىذلاريماألا كلذ ىرنه نييلاغتريلا دوقي ناكو « ةيقيرفإ

 ىذلا ريمآلا بقل انيطعي , زولوت لآ لاثمأ نم ةيبيلصلا بورحلا

 ال فشكيو « هريس ناك ىذلا ىمايسلا ضرغلا نع ةركف هب فرع

 تناك ىتلا ةّييلصلا ةيدلا حولا نع هرهظ لع هععر ىذا بيلصلا
 حورلاهذه خيراتلا هب هفرع ىذلا حالملا بقل اذل رسفيو , هيلع رطيست

 . نامزلاكلذفف اباكاب وروأ ىلع لب لاغتربلا ىلع ترطيس ىتلا ةيحالملا

 « اماج ىدوكساف ديىلع ىدنحلا طيحن ىلإ آاريخأنويلاغتربلاىهتاو

 اوأشنأو ءرشع سماخلا نرقلا رخاوأ ف توكسلاكو دنحلاب اواصتاو

 رطخ ىوذ داوقو , نيفورعم نيرمعتسمدي لع اكلم مهسفنأل نوني

 ةروصقم راحبلا كلت تناكو . كركوبلاو لاربكو اديملا لاثمأ نم

 دنهلانيي هيف ةراجتلا نولقني سرفو برع نم نييلسملا حالم إع

 ًايعيبطناكف . نفسلانم هب رعام نوبلسي وأ ةيقيرفاو رجلا رحبلاو

 نيحالملل ناكو , نيمجاهملا نييلاغتربلا نيبو :مهني ةموصخلا روثت نأ

 للاتربلامدعتا

 جحالملا ىريم

 ملا ريل رامتسالا



 ؤبد ةعقوم

 فاملا هع ره

 ةنم ىمالسالا

 ١1ه

 كلب ىريي ةلمح

 رصم كيلاع مث . . ريفولا حبرلا اذه مهنومساقي نورخآ ءاكرش نييلسملا
 اهنولقني وم سيوسلاىف رحآلا رحبلادنع ةعاضبلانولستي !وناك نيذلا

 مهنم اهيلستي كاتهو ء حبرلا مظعأ اهنم نوحيريكلذبو ةيردتكسالا ىلإ
 1وحلاصف ةيراجتلا حورلا مهبلع تبلغ نيذلا ةقدانبلا مث نوئلاث ءاكرش

 « طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش ىف ةراجتلا لقن راكتحا ىلع نيبلسملا

 ةضيرعلا هتعرشأ ريسي أشنأ ىذلا رطخلا سفانملا اذهم ءاكرشلا عماستو

 .نم مهمرحبف بونجلا ىلإ اهب ىضميو ةراجتلا لستيو  دنحلا دالب ىف

 دنحلا رحشلإ اوعرسأو مهليطاسأ اوعمجو اوعراستو اوعادتف ءاهقزر

 كيلاملا اهلقنونفسلا ءارجأ ةيقدنبلا تمدق « ليخدلا كلذلع اوضقيل

 , بونجلاوحت اهب اوراسو , نيبلسملا وحالم ايكرو رمحألا رحبلا ىلإ

 "ايوروأ ابايل ةياتكلا ىلإ هعفد ًاخلبم كيلامملا ناطاسب ظيغلا خلي لب
 هنويلاغتربلا قتلاو . . ىغلا اذه نع فكلاب هرمأيو هبسيو هددهم

 .. نيبلاغتريلل رهاب زوف نع تلجئاف ١5١ ةنسويد ةعقاو ىف ءاكرشلاب

 .نييلاغتربلل اهكرنو قرشلا هايم نم كيلامملاو نيبلسملل مات باحسناو
 نودءاشي ام اهف نولعمي نيرصتتملا

 هنييلاغتربلا دي نأ لسملاىىلد روطاربما رعش طقف ةنس ©الث دعب

 .. ًارطخ اديدهل هنودددج اوذخأو هب اودرفنا مهنأو ؛ هيلع ةلمقث

 ريمأ ميلا ضن :او ع نامزلا كلذ ىف ايكرت ناطلس حتافلا ملسب دجنتساف

 0 0 ريمأ وه . كلم نوملتي نويلاغتريلا داك رخآ لسم

 . ؟همم ةنس اومزيف نييلاغتريلا برحل ةثالثلا

 ند راف طا لت رنج لاكعورلا لغرف انت حاوح ع نو

 ء ةراجتلا ىلع ترطيسو ىسرافلا جيلخلا لكلاغتربلا دي ىف عقو ذإ

 « سرفلا ةراجتب ديري امسح فرصتي ىلاغتربلا زمره مك اح ناك ثيحب

 ,نكلو كب ىريب اهدوقي ةيرحب ةلح اولسرأف كلذب كارتآلا سحأو
 . امزهنم ىرتلا لوطساألا دنرا ذإ نغي مل كلذ



 دل غج د

 ذخأو ع دنهلا راحي ىف مالسالا ريصم ىرحبلا مدقتلا ررق اذكم
 ىلع لب دنحلا لحاوس ىلعو وبالملا ىلع ىلوتسا تح ًاثيش ًائيش دنمي
 ْ . ىرتس 5 ابسفن ىهد

 ايكرتواسقلا  ؟
 املأ عماستو « عيرسلا ىتاهئعلا مدقتلا نم اهلك ايوروأ تعزف

 « ىرخاآلا دعب ةدحاولا ىلعسولاو ةيقرشلا ابوروأ مصاوع طوقسب

 « 1م ةنس افوسك ةعقاو دعب برصلاو « 9م++ ةنس ةنردأ تطقس

 ةعقوم دعب رجلا م 4١-م و ١ميو نيب لوألا ديزراب مكح ىف ايراغلبو

 ١408 نيب هروملا مث « 4١ه ةنس ةينيطتطسقلا مث ١64 ةتس انراف

 ايوروأ تعرف « 10+ ةئس سدورو ؟ه؟١ ةن دارغلب م ١؟هوو

 أدبو « اهلبقتسم ىلع قلقلا اهرواسو « عيرسلا ديدشلا مدقتلا اذهل

 مدقتلا هجو ىف فوقولاو ةنوعملا لذب ىف نورك ءارمماللاو كولملا

 تناكام ببسي نيد ًاساسحإبوعشلا هب تسحأو ع ىالسالا اعلا
 ىف نيبلسملا ىلع ةفينع ةييلص برح نم مايآلا هذه ةسينكلا هنلعت

 برحلاب بور لاغشتانم ناكام ًاروبظنينامثعلا رطخ دازو , اينابسأ

 كلذ ناكف ء لواللا اوسنرفو ناكلرش نيب اولاقلاو جربسيملا نيب

 . . رمأ مهدري وأ دحأ مهاقلي نأ نود اف كارتالا لغوت ةببط ةصرف

 ذإ مهتيص دءبو نيينامْعلا ناطلس ةدايز ىلإ نيترسآلا سفانت ىدأ لب

 ملف ايفا ةعقوم ىف 09٠ه ةنس ىف ناكلرامش دي ىف اريسأ اوسنرف طقس

 ايكرت ناطلسب دجنتسي نأ نع سأيلا لاح ىف وهو ريخآلا اذه ناوتي
 اوسنرف ىلإ ناملس ناطلسلا لسرأف . دودللا هودع نم هذقنيو هثمغيل

 باقعلاب ناكلراش رذنيو ةنوعملاب هيف هدعي ةقثو ارخ ضيفي اباطخ

 كلذ دنع رمآلا فقوو نولوط ىلإ تلصو ةيرح ةرامع ثعبو ديدشلا

 ثداحلا اذه ىلإ انرشأ انو ء ىرخأ رومأب ناملس لاغشنال دحلا

 قامشلا مدقتلا

 ني تاقالعلا 5

 ةودلاو اسنرق

 ةينامثملا



 ةقدنلا

 هدنلوب

 اهرثاو ةسينكلا
 ايوروأ تاقالع ىف

 مالسالاب

 الصأو « مالسالا دالبو اسنرف نيب ةيوقلا تاقالعلل أدبمن وكس هنآل
 ًاشنم نوكتس ىتلاو نويسنرفلا اهزرحيس ىلا ةديدعلا تازائتمالل

 « ثيدحلا رصعلا ىف ىالسالا قرشلا بيصتس ىلا رورشلا نم ةفئاطل

 تسقب اميب نامزلا نم نرقب كلذ دعب تلاز ناملس حوتف لك نأ ذإ

 نم ةيكنو ىالسالاق رشلا ءاودأ نم ءادمويلا ىلإةيسايسلا ةطلغلاهذه

 مهسفنأ نونعي ةقدانبلا ناك كل ذك , ًاصلخعابنم دحين ب عصي ىلا هتابكن
 هيتاوملا ةصرفلا نورظتني اوناكو ةينيطتطسقلا ىلع ءاليتسالاب ميدق نم

 . .ءاشنإو ةيطتزيلا ةلودلا ىلع ءاليتسالا نم م .١8 ةنس هولعفام اوديحل
 .نأ ةموصخلا ثيلت مو ةينامعلا ةلودلا مايق مهءاسف اهف ةينيتال ةلود

 هلاغتربلاو اينابسأ ل يطاسأ تدجونأثيلتمل اهنكلو « ابنيبومهنيب تيد

 ىتح نامنع لآل برقتلا نم ًارفم دجت ملف برغلا قيرط اهلع ذخأت
 دعب تحبصأو , كلذ ىف تحلفأ دقو « مثدالب ىفةرجاتملا اهلاوحببي

 . اهل ةلاوم ةلودلل ةقيدص كلذ

 ايلف ء عرفلاو قاقلا نيعب مدقتلا اذه بقرت اسعلا تناككلذك

 هذه عقد] دعتست تأدبو « هغلبم فوخلا اهنم غلب رجئاودالب تطقس
 ضراألا ىف كارتآلا لغوت نيح اهفوانع تققحتو « ةديدشلا ةيداعلا

 عانيف لوح نوموحب اوذخأو لزوهون لهس ىف اوركسعو ةيواسفلا
 نأ تكردأو ء قوت نودب ىرخألا دعب ةرملا اهبنورصاحتو

 نم ةنوعملا بلطت تأدبف . ام اموي اهب لحيس ةينيطنطسقلاب لحام
 ىرخاآلاىه هدنلوب تناكو ء بيصعلا فرظلا اذه ىف ابوروأ لود
 آوركف اذإ كارتآلا قلتل ةبهالا ذخنت تآدبف ءريصملا اذه عقوتت

 ةباعد اهلك ايوروأىف ترشتنا دف ةلمجابو . . . الامش هاجتالا ىف

 .كلذ ىلع ةسيتكلا تدعاسو « نيينامعلا كارتالا دض قاطنلا ةعساو

 مل ةدشو ةوك هدب زيس ةيذيد ةحسم ايكرتل نيسوروألا ءادع ذختاف
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 ءهتدع رمآألل نادعي امهاهو ع انيف تق ليرإك دمحأ هريزو عم ربدي

 لزوعو لزييو . ةلمج اهطقسيل انيف وحن ايظع ًايمالسإ اشج نار يسيو

 ابوروأ عزفت كلانه . ًافينع آموجم ابججاهم ًادبيو انيف باوبأ ل عمبصيو

 ةتس اسعلا ىلإ لسريف اسنرف كلم رشع عبارلا سيول عرسيو . الك

 . ىرخأ ىحاوب نم تادادمإ لصتو . هتاشم ةريخ نم ىدنج فالآ

 حرتقيو فوسليفلا زينييل عرسف نينلسملا ىلع ايوروأ طخس دادزيو

 . هنكلو مالا ذيفنتي اذه مهو . رصم ممتق رشع عبارلا سيول ىلع

 ناقيرفلا قتليو ١4 ةنس عفادملاب رئازجلاو سنوت برضب قتكي
 نييسنرفلا دونجلا مظعالا ردصلا لمأتيو . . دراتوج ناس دنع

 بجعتيو شيرلا تاذ مهتاعبق مهسوؤر ىلعو « محم ماظنب نيفطصملا

 لأسو بجع هلاتيف ناولألا تاذ مهسيالمو ةالدملا مثروعش نم

 ف ةيراشكنالا عقدني و شيلا كبتشيو . . «! تانفلا ءالؤهام»

 مدقتتو بيترتو ماظتتاب لوحتت ةيبروألا دونجلا ذخأتو ةدشو فنع

 ةميزهنع ةكرعملاىهتتتف . .ةكرحتملا اهتيعفدموةديدجلا اهتوقب اهتاشم
 . كارتاالل ةقحاس

 ناكم سوفنلا نم باصأو ايوروأ ىف ةميرملا هذه ريخ ىود

 ناك هنكلو ع ةعدخ نورخألا هبسحو نوريثكلا هركنأو ةشهدلا

 لب ةينامثعلا تاوقلا حبصتس ذا . ديدج رصعل أدب لي ةرم ةقيقح
 نويوروآلا فرع « 00 ةعيزبلل امر مويلا كلذ نم ةيمالسالا

 ةيك رتلا دونجلا صقنت رومأ . محا مسرلاو بيترتلاو ماظنلا نأ

 .. ةمزهلا نوكتو موجملا ا نمو .. ىالسالا شيجلاو
 ةدهاعم كارتالا عقوي ,ةعزملا لالظىفاهرساب ةيقرشلا ةلأسملا ًاشنت لب

 ابوروأوناقلبلا بوعُش سفنتتو اهلك ابوروأ حرفلال مشيو , رافساف

 .سي ول ضرح زتنيلل
 لع رع عبارلا

 رصه وزغ

 دراتوج نآس

 رافساأفف ةدهاعم



 ت1

 . . اسامح نودادزيو سانلا للهتيو . . لوزي سوباكلا ادب نأ ءادعصلا

 دئاق مبمزه ىذلا ناكو انيف باوبأ دنعىرخأ ةرم اومزهكارتآلانآل

 ةيمالسالا تاوقلا تدترا ,هدنلوب كلم ىكسيب وس وه رخآ ىحيسم هدنوب كلم ىيبوس
 اهودح ةيبوروآلا تاوقلا تمدقتو . . مظتنم ريغ عب رس رقبقت ىف

 مث . . رجلا كارتآألا ىلخأ ٠ ناكم لكىف رشبلاب سانلا اهاقلتيو رصنلا '

 نا ناقلبلا ىف ةروثلا ترجفناف نابلس حوتق ةرد دارغلب تطقس  ناقلبا ةروث

 لاوزي نذات دق هللا نأو مالسالا ىف مح دق هللا ءاضق نا هلهأ بسح

 ريمأ نيجوي مدقتو . . زيزعلا قابلا ناحبسو هتاوق باهذو هناطلس .

 . ًابونج هجتا مث دوساللا رحبلا برق هنثز داعتساف اوفس

 نيبتيو . باجحلارادقألا كتبتو 1 رتسلاهللا فشكي ..  اذكهو
 ىذلا اذه ءايوروأ شويج نع ايكرت قرفي ىذلا عساولا ىدملا
 ثداوحلا نوكتسو « ثيدحلا رصعلا نع ىئالسالا قرشلا لصفي

 رهاظ ل كمشي ىنرغلا قوفتلا ربظتو قرافلا اذه ديؤت نيهارب اهلك ةلبقملا
 لكب همجابتف . . اميف هل مويلكابوروأ دادزتسو . . ناب ىلإ جاتحي ال

  كلسي لبسلا ىأ يردي الف هلهذتو قرشلا ةكرح لشتو اهاوق

 نييلسملا ةدئفأ ىلع سيلا طبهيف فعضلاب قرشلا روعش ىوقيسو
 . . نيعرسم ةيواهلا ىلإ مهعفديو

 ساموت اهدئاق ىوتسيو تيرك اوديعتسيو ةروملاةقدانبلا لزنيس

 اعابت طقستىتح ىرخالادعب ةدحاولا ناقلبلا نوصح لع ىتيسوروم ىنيسروم ىلعت
 . ايشاملد نم ءزج ربكأ رطشيو مم ةنس < كاقللا ىف

 سيل ارش ايكرت لاح حبصيو « بونجلا وح ايسورلا عرستسو
 ليوطلا ابضرمو دوسآلا ليوطلا اهليل انه نم أدبيسو . . رش هدعب
 5 تالا

 ةثارولا برح ىه اهف , ةمحرلاب نييلسملا كرادتي كبر نكلو



 بابلا لفقيل ىعسي اسفلا روطاربما وه اذهو , أدبلاب نذاتت ةيواسفلا

 اسملاو ايسورلاو ايكرت نيبحلصلا دقعيف . . برغلا ىف هحتفيل قرشلا ىف:

 !  هنيعب توم ا هنإ . . حلص ىأ نكلو

 .دارغلبو رافسماتو تانب فصتو ايقارتو رجلا لك اسملا ذخأت

 لج وه . . اهديف عقو ملسمىلوربق ظفحت نأ ناطلسلل دبعتت اهنأ لب
 . !ايكرت ربق ىلع ةمئاقلا روهزلا . . روهزلاوبأ ىأ اياب

 رحبلا ف ةحالملا قحو فوزآ ايسورلاو ةروملا ةيقدنبلا ذخأتو

 .م 156 زقولراك حلص وه اذه . دوسألا

 ٠ ىطسولااسأ +
 ةميظعلا ابتضبن ضبنت ايسور تأدب رشععساتلا نرقلا علاطم ىف

 اهدودح عيسوت ىلإ تجنا دق تناكو , ريك آلا سرطب اهودحي

 ايكرت تبراحو قيطلبلا ىلإ لصتل ديوسلا تبراخل راحبلاب لاصتالاو
 عيرس مظع دادتما كلذ بحاصو ع دوسألا رحبلا ىلإ لصتل انركذ اك

 ١88 كسدوتساركو ١1.4 كسم ىلع اولوتسا , ايسآ ىف قرشلاىلإ
 اواصووايربيسحتقاومتأ 9171١ ةنسىفو , كتسخاو ع بكسقك ايو
 لحاسللع نوكشني اوأدب و اكشن للعاولوتساو ىداحلا طيحلا لحاسمملا
 . كتسفيدالف ميظعلا متءانيم ىدابلا طيحنا

 زيغرقلا باضه قرتخا بونجلا وحن رخآ ىمور رايت هحتاو
 نيملسملا تاباور ىف اهركذ دراوتي ةيمالسا دالب كلتو « ابيراحصو

 تقرط اذكهو ةيمالسالا ةراضحلل اركرم ةريثك تارتف ىف تناك لب

 ءاوق ءالخ ناتسكرت تناك: ىرخأ ةبحان نم مالسالا باوبأ ابوروأ
 ءانيم تسسأتو كلذ مهل مف « سورلا ىديأ ىف ابعوقوو ابحتف لهسف
 كالذك سوزلا ردحناو 161+ ةنس نيوزق رحب ىلع كس دف ونسارك

0( 

 تقول راك حلص
 اوكف

 ايسورلا ضوهت

 ناتسكرتل حف



 هدي َهءاال

 .سوفت ىف اوقلأف سراقىلع اولطأو دوسالاو نيوزق « نيرحبلا نيب نم
 . عزفلاو بعرلا ابلهأ

 . هلودلا قرعأ ىبف « ةيمالسالا ةعومجملا ف صاخ ماقم سرافل 35

 عاطتسا ىتالسا رصتع لوأ ىهو , اخنرات اهوطأو ةراضح ةيمالسالا

 ةيبرعلا ةلودلا لع ىغطي لب « هيمدق ىلع ضبنيو هماوق ديعتسي نأ
 رصنع نم ىهو « نييسابعلاةفالخف ًايسايس اهدوسب مث هتراضحاهو زنبف
 .تاغلىلإ برقأ اهتغلو , )١( ةيماسلاو ةيماحلا تاعومجملا طسوف ىرآ

 هبوعشلا نيب نم ىهو , ىرآلا لصألا سفن نم اهنأ ذإ ابوروأ

 .فورعم نف تاذو « صاخلا اهعباط امل ةراضح تاذ ع ةيمالسالا

 ريطاسأ نع ءاورو.الامج لقتال تيصلا ةعئاذ ريطاسأو ىوق ريوصتو

 .ناغفآألا ىف نينسلا طسو ةيعيش ةعومج هلك اذه دعب ىه « نانويلا

 رؤمالا هذه « ايكرتو رصمو قارعلا : ةيرخلا ةيسلا ةلتكلاو دنهلاو

 ةلودلا خيرات ىرجمنع اهب تفرحتاو ع ةصاخ ةبجو سرافي تبجتا اهلك
 ًاصاخ اكلسم - مالسالا لظ ىف  كلسن تذخأف . . ةيمالسالا

 ىتح كلذك لازت الو . . انبي احوضو' اهتازيمو اهتيصخش هيف مضت

 أدبي « ىوقروعش ةئيه دختيو ىنجلاىهذملا فارحتالا كلذ لوحتي

 .ضعب احضاو الكش ذخأب مث « مهلع ىاستتو برعلا لع زتعت ةببوعش
 .جوضنلا نم هبيط ةجرد ىلإ لصيو « ةيونزغلا ةلودلا لظ ىف حوضولا
 . نييوفصلا كح ىف رشع سداسلانرقلا ىف

 شع عباسلا علاطمو رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ىف سراف تناك 02د« بدلا مد

 ابيف ىمآلاب موقت تناك « ديجمنا ليوطلا ابخيرات نم ةرهاز ةرتق ىف
 (ما1 ١1ه ) ريك لاس ابع هاشلا ابسسأ ىتلا نيوفصلا رح

 .مويلا قتلا إو ىوعل سقت هنال سانجال ادع دنعاعبتمىماسو ىماح ىلا سان ميسنت دس م )١(

 طق تاحالطصالا هذه مهق ةلوبسل ىماحلاو ىمالقا انرك ذاتكلو . سأرلا ورسجلا سيباقم بسحب



 هدب هآ تنبع

 تلمش تح هتيروطاربماعسوينأعاطتسا ,ًازاتم ًايقرش ًاريمأ اذهناكو

 ىلع ىلوتساو ع سابع ردنب هنيده ىمافلا جيلخلا لع سسأف , ابلك سراف

 كارتآلا براحو . هئاول تحتناتسناغفأ تلخدف ,راهدنقو خلب قرشلا

 . دادغب مهنم داعتساو

 امهنيب تراطتساف ع اك رتو سراف نيب عازتلل اراثمدادتمالا اذهنأك

 دادغب عدي نأ ( م )١7 - ١14١ عبارلا دارم ىنأ ذا  ةموصخلا

 سرفلا ةلماعم ىفاسقو 7١مم ةنس اهدرتساو عراسف ع سرفلا دي ىف

 عازنلا اذه ناكف . دادغب ىف ىسراف فلأ نيثالث لتق هنإ ليق ىتح

 , ةيبصعلا ةرتفلاهذه ىفةيمالسالاةعومجملا فعض لماوعنمىالسالا

 ىلا ابوروأ هجو ىف فوقولا ىلإ ابق مدوهج هجونت نأ ىغبني ناك ىلا

 ناكم لك ىف مهمجاهت تأدب
 نوموقي ( ناخ عمج ) تاناخ نم ةنوكم ةيوفصلا ةلودلا تناكو

 نذأت ايلف عةوقلاو ةبابملا نم هل ال سابعهاشلل نوعضخيو ىجاونلا لع

 ةيقبكت ايعاطقأ تحبصأو ةلودلا تقرفتو تان اخلا لقتسا « هتافوبهتلا

 هذه سورلا رهتاف « ائيشف ائيش فعضت تذخأو ةيمالسالا لودلا
 . ةيسرافلا ىضارآلا ىلإ نودتمب اوأدبو زاةوقلا اوزغو ةصرفلا

 ىف دمح ريم ابكلم مدقتق « اهتراج نم رأثتل نانفآلا تعرسأو
 رز رحآو 6 نامرك لزنو « سراف متفو , رشع نماثلا نرقلا لئاوأ

 )5 ةنس :ةصاعلا لخدو ع نابفصا برق دابابلج ىفامظع ًاراصتتا

 اطوبه سرافب ريداقملا تطبهو ع ةيوفصلا ةرسالاتهتنا كلذك و

 ىف زيلجتالا هلعفيسام ليلق دعب ىرتسو , ىنجألا موجحلا مامأ اهفعضأ
 ربظي ردان همسا رماغم الا دوكرلا اذه عطقي ملو ع ىسرافلا جيلخلا

 ىهلدو روهال ىلإ ةلجدلا نمدتمت ةعساو ةيروطاربما هسفنل نوكيو ٠

 ايكرت نيب عازنلا

 سراؤو

 ةيسرافلا ةئودل!قرفت
 تاناخلا ىديأ نيب

 زاقوقلا وزغ

 تكافقالا ةضبل

 دم ريم

 ردات رماثلا



 ةيمالسالا دنملا

 سيمز جئاروا

 مس مال

 سورلا مزه نأ عاطتسا ذإ ع دنقرمسو زاقوقلا ىلإ دنهلا رحب نمو
 ةرشابم هتوم بقع تلحنا هتيروطاربما نكلو . مهباقعا ىلع مثدريو

 11/41 و ١/8 نيب ةنس ةرشع ىدحأ الا مدت مو

 ىف هيلا تراص امو اهتوؤش ىف ليصفتلاب انل ةجاح الق دنملا امأ

 دودحلا نع انب جرخي ليوطت كلذ نآل ع ريثع عباسلا نرقلا رخاوأ

 مالسالان ا ىلالامجاىف ريشننأ عيطتسناننكلو « ةلاسرلاهذحلاموسرملا

 دنهلاحتفي نأ لاحلا ةعيبطب عطتسي مل هنأو « لوغملا دي ىلع دنحلا لخد

 جنكلا ضوح نم ريك ءزجودتسلا ضوح ىف لامشلاىف قي لب ءابلك
 تلظ ةيوق ةيروطاربما هل تماقو عفترا هرانم ناو.« نكدلا ةبضهو

 مل كلذكو « ةيزاغ ةيلق اهنأأاكماودلا ىلعابيلارظنت ةكودنهلا ةعومجما

 هقاور دمزيح,رشعنماثلان رقلا فالاهمادقأ تيثي وكانهمالسالا رقتسي

 « دنهلا ىف عمتجاو ةفاقثلا لوصأ نم الصأ حبصأو هناطلس لمشو

 برانحت ال ةيدنهلا ةيمالسالا ةعومجملا نأ ظحالن نأ ىشني اذهلو

 رثأ ظحالنسو , كلذك ةيكودنهلاةعومجملا براحت لب ءاهدحوابوروأ

 حوردجنس ذإ « قرشلا ىلا برستت ةيبوروألا .ىدامملا أدبت امْيح كلذ

 ةازغلا نم صلختلا ىلإ علطتتف ةكودنملا ةعومجما دنع ًاشنت ةيموقلا
 ةازغلا زيلجنالا نم نيبلسملا ىلع ارطخ دشأ اذنه نوكيف نيسلسملا
 دنلا ىلسم نأ كلذك ظحالنو . اهاسقاو دنحلا للع دشأ نم ةلعو

 ىمايسلا مهنايكي نيظفتحم اولظ مهنأو ريبك ددع سرفلا نم مهف لخد

  زيلجنالا لبقأ ىتح اليوط ىدم
 ناهج هاش نبا بيز جئاروا ماظمعلا ةرطابالا رخآ ناك

 ةعيبطب رثأتلاو ناعالا ديدش الجر ناكو ء( م لا. ماكحع)

 دعب فعض ل دوم اطاشنةلودلا ىف راثأ احتاف ايزاغ تاكف « مالسالا

 أ. ةعنملاو ةوقلا نم ريثك لبع رمتسا لي ع ةرشابم هتوم

 ةيوق ةيكودنه ةيروطاربما ةيمالسالا ةيروطاربمالا رصاعي ناكو



 دس قاس

 ةلودلا نيبو أبتيب ةموصخلاتدتشاو 709١و 1/448 نيب اهدعاسدتشا

 ةيمالسالا
 نيسنرفلا فحز أدب ءعازنلاو فالخلا ةرتق : ةرتفلا هذهفف

 نهوىلع انهو الا مهقي رط ىف نوفداص الاوناكف زيلجتالاو
 الالعتأو

 . افراج رطخلاو انيه متفلا ناكف : لالحتا هبقعي

 ىلاعم نم ديدج ىنعمىلإ نطفتت نأ ىغبلي « دنملا طوقس ةصق ىف

 ةرثعبملا دنهلا ىوق نأ عقاولا ناف « قرشلا نوؤش فى فروألا لخدتلا

 ىلع لبقملا رطخلا تروصت اهنأ ول بلغتلا لب ةمواقملا عيطتست تناك

 هتومبشي اكلسم دونهلا عم اوكلس“ نيبوروألا نأ ول وأ « هتقيقح

 « ًايداصتقا ًافحز ا فحزلا ناك« هرطخ نوردقيو

 تجاتحا مث « ةمئاق تاكرش ليلق دعب تحبصأ ةيراحجت ركارمب أدب

 تاكرشلا ةراحتتعسقاو ع اهنزانمو اهرجاتم ىمحتت اوق ىلإ تاكرشلا

 ضرأ ىلع نويسنرفلابد . اه رسمأب اندم تحصأ تح ابتزاخخذتماو

 مهداوق لوأ لصحو . . رشع عباسلا نرقلا نم ىتاثلا فصنلا ىف دنملا

 دنحلا كولم هباجأف ىريشدنب ىف قوس ةماقاي حيرصت ىلع نارام ناس

 ىسعم ميقن نأ انه ىغيفيو « رطخلل عقوت وأ ددرت نود دارأ ام ىلإ

 سانلا ضعب نأ نظلا بلغاف ء رشع عباسلا نرقلا ىف « ةراجتلا »

 نم ًاعومج مويلا نفسك تناك ةيراجتلا سمالا نفس نأ نوبسحب

 « رثع عباسلا نرقلا ناك ذإ , عقاولا ريغ اذهو نيرهاسملاو نيحالملا

 ى لغوتلاب رماغت ةنيقسةي"لدبالناكو عراحبلا صوصلوةتصرقلا نرق

 سارحلاو عقادملاو دوتجلاب ىئالم ةنيصح ةعاق نوكت نأ ع تاطصحما

 تسراذا ةنيفسلا تناكو , مهعئاضي ىلع اونمأي نأ راجتلا عيطتسي ىتح

 ىذأ ابنع اودريل ةعاضبلا لوح اهدونج ركسع لوبجي .ىطاش لع

 دنجلا تاقفن نوعفدي اوناكف كلذ ن نوفرعي راجتلا .ناكو . .ىلاهألا

 دنملا وزعت انوروأ

 ايداصتقا

 نانترأم تاس

 يف ةب راجتلا نقلا

 رصعلا ةيادإ
 كثيدحلا



 زيلجيالا دارقتا

 ق دنحلا

 فلك

 ىبالب

 و

 , اهرثأ دعب ناكو ةيراجتلا تاثعبلا ةوق تناك انه نمو « مهنونيعيو

 رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف اينابسأ هتكردأ ىذلا قيفوتلا نا مث
 ىف ةورثلاو ىنغلا نم فشكلا اذه ابيلع ضافأ امو اكيرمأ فشك نم

 ةريغ لودلا سوفت ىف راثأ ع رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا

 تذخاف « ( لاغتربلاو ارتلجتاك ) ةيرحبلا لودلا ايسالو « ًافوخو
 اهعم تلسرأ لب اهتدضعو اهتبامح تحت تاكرشلاو رجاتلا لودلا

 اننأ ىتح راجتلا حلاصم ةءابل لصاتقلا قيرط نع تلخدتو دونجلا

 انه نمو ةبرح تالمح ىلإ ةعرسب روطتت ةيراجتلا تاثعبلانأ الل

 نوكت نأ ىلإرمالا رخآ تهت اهنأ فيكو اهتوق ىف رسلا مهفت
 .ديعب نأش تاذ حوتف اهل

 اوذختاو ءزيلجنالا اوقبس نييسنرفلا نإ : لوقنف سالا زجون

 ,دنجلاب اهودمأو مرجاتمل ازك ارم لاكي ر اكو روجان ردن و ىريشدني

 ناتثالا لغوتو , اتكلكو ىابمويو ساردم اولتحاف زيلجتالا عراسو

 اسئرف نكلو . برحلا تراطتساو ةموصخلا امهنب تدتشاو دنهلا ىف
 ' ةلغب مالا ىهتتاف ء دنهلا نوؤشب اهتيانع تلقف ابوروأ بورحنتلغش

 نيسنرفلا درطو زيلجتالا
 مهفوخت ىتح ةلاغنبلا ف نومدقتي اوذ خأف زيلجتالل وجلا الخ

 زيلجنالا بدنق ع مهتلماعم ءاسأو مهنم رفن ىلع ضبقق « ىهد روطاربما

 جارس براحبل ىوق مظنم شج ىق راسف فيلك تريور هعسا الجر

 . - )0/05 ةنس ىحلد روطاربما ةلود

 دراثوج ناس دعب ةيناث ةقلح ىهو .. ىسالب ىف ناقيرفلا قتلا
 برغلا ةوقو قرشلا ةوق نيب قورفلاو ,امتاق امهنيب هباشتلا ظحلت

 شيجلا ةره ىف ببسلا ىهو « ناي ةدايز ىلإ جاتحتال ايف ةحضاو

 ىف :١7 ةنس ليلق دعب رركتت ةاسأملا ىرتسو ىدنملا ىالسالا

 . . رصم ىف ؤا/ومب ةنس هيابما فو ءايوروأ ىف ىج رانك كشتك



 دراتوج نس دعب مازهلا تلاوت اك ىمالب دعب مئازهلا ىلاوتتو
 . طوقسلا لع ايكرت طقست كشوت اك دنملا طقستو

 رصم ل ع

 هتعيبط ففلتخمال ناديمىهو ع عارضلا اذهنم ةريخأ ةيحان تيقب
 انت فشكت هلصافت نكلو ءانركذام لك نع . هتلمجو هجئاتت قالو

 مدقت ىذلا ثيدحلا اذهىف اهب ل نأ ىغبني « ةديدجىرخأ قئاقح نع

 . ثيدحلا رصعلل ىالسالا قرشلا هب
 ةيمالسالا ةلودلا دومج ىنوروألا ناديملا ىف ةيزملا بيس ناك

  ةمبزطلا ىأ  تناكو , ةثيدحلا ةيرحلا بيلاسألا.اهترياسم مدعو
 دحاو تقوف ابيلع ابموجهو ءاهدض ايوروأ داحتا ىلإ كلذك ةعجار

 ٍ . ةددعتم اوت نع

 ةيمالسالاةلودلا لالحمضا « ىسرافلا ناديملا ىفةمي رملا ببس ناكو

 اهتأك قرفتو

 نم ةيمالسالا ةلودلا فعض راحبلا نادبم ىف ةميزملا بيس ناكو
 . راحبلا نوؤشب نيدلسملا لبجو ةيرحبلا ةيحانلا

 ةراجتلا سيل اسأب نيملسملا لبج ىدنملا ناديملا ىف ةمزهلاببس ناكو
 . ىرخالا امهادحإ براحت نيتلود ىلإ دنملا ماسقناو داصتقالاو

 تاموكح ىرخألاد البلا انيأر اننأذإ , رخآ ًائيشدجنف . رصم ىفامأ
 اذاف , ةيرغلا ةراضحلاو تاموكسحلا نيبناك عارصلاناانف رع وأشويجو

 نأ فرعن نحنف رصم ىف امأ ء .ىث لك اهعم مديت ةموكحلا تمدهنا
 نيب ةطبارلاىوقت نأ ىلإ امتاد ىداولااذهفف وحنت ةيفارغجلا فورظلا

 داوتلاو ء فل اتلانم ًاروعش نمزلا سم ىلع مهيب دجوت نأو هناكس
 ءانبأ ىلع روعشلا اذه رصتقي الو ءاهب روعشلاو ةيموقلا جتني ىذلا

 رصم ةعبط



 روبظ ادي

 ةيرصملا ةيموقل

 ةيموقلا روهظ اه

 كيلاملا دنع

 مسم جالا

 ايش نوروطتي ع كلذك بناجألا لمشي امناو عهيف نيدولوملا دلبلا

 .نامز ىتأي ىتح سائلا ىوتسم نم ديور ًاديور نوبرتقيو ًائيشف

 ةرتفلا لوط ًاحضاو كلذ ظحالنو « آمامت نييرصملا عم هيف نوجيدني

 بواق ىف ومني ذخأ رصمل بحلا نم ًاروعش دجنف ءابيف اثررم ىتلأ

 ائيشف ايش روبظلا ىف ذخأي مث . . مالا لوأ آياخ اليئض كيلاملا

 رصم نويسذر فلا اهيف ىلزن ىتلا ةرتفلا ىف حوضولا لك ًاحضاو هارن ىتح

 ةيبرحلا كيلاملا ةوق بناج ىلإ ًايرصم ًابعش نوكي نأ هبشي ًائيش دجنف
 .نييسنرفلل اوتيث نم همالعأو رهزالا غعياشم ىف انل,لثمتي بعشلا اذه
 ةرهاظ ةحيرصةينطو ةفطاع دحي ال اننا معن « مهعم ليوط رود مهلناكو

 .لايصتاب ومنتو دادزت' ةوقلا هذه ىرتسو « لاح لكى لع ةظوحلم اهنكلو
 اذه ىف حوضولا دش حضاو لكشي ربظت ىتح ع نييسنر فلاب نيبرصملا

 -حارصو هتينطو قدص ىف كشلأ انيلإ قري ال ىذلا فيرشلا خيشلا

 هئيح ىف هع ثدحتتس ىذلا مركم رمع فيرشلا وهو « هتيموق
 | . هللا نذأب

 ع رصم ضرأب مهلصي ًاينطو ًاروعش كيلاملا دنع ظحالن كلذك
 ربظي و , دالبلا ىف نويسنر فلا لغوت املك أئيشف ايش حوضولا ىف ذخاي
 عيطتستو « لالجو ةلوطب نم ولختال ةليوط ةيركسع ةمواقم لكش ىف

 دالبلل بحلانم ريثك ىلع نووطني اوناككيلامملا ءالؤه نإ لوقت نأ
 ام.وري ىتلا ةلملا هذه نم كلذ ىلع لدأ سيلو ءابضرأل ص الخالاو

 : ىهو هتأفو لبق ا قطن « لالا ناسل نع ىنربجلا

 .نيدرشم نيدعابتم نينتشمك] وح منو كدالوأىلإىرظنا « رصما»

 ةوراصو ع دووؤترآلا لذارأو دوهلاو كارتآلا فالجأ كنطوتساو

 نومواقيو , كلاطبأ نولتاقيو كدالوأ نويراحو كجارخ نوضبع

 هكنادلوبنوةسفيو ع كروصقنوتكسيو ءكرودنومدب.و «كناسرف



 هد نابل

 مالكلا اذه ددري لزي لو . كرونو كتجهم نوسمطيو ع كروحو

 سلا ضف لاقو امد أيقت لاحلا فو ىومدطلخهي كرحت دقو : هلاثمأو

 ىلع هككح ىرجو هبلاغيو هعزاني نم مث امو لع دمحم رصم تصلخو

 (0) « .. مويلا دعب ةيار محل موقت نأ نظأ اق ةيرصملا كيلامملا

 ملةديدج ةمغن نوكت نأ داكتو ء رصمل صلاخ نينح ىرن اهو

 ىذلا زيمملا عباطلا ىهو ء مالسالا لود نم ةلود ىف ادبأ اهلثم عمسن

 ا”اليمز نع اهدرفنو ةصاخ ةرظن ثيدحلا رصعلاف رصحل رظنن انلعحي
 لوط نم كيلامملا بواق ىف ًاشن روعشلا اذه ء نيدلاو ةبورعلا ىف

 تناكام لوطنمو ,اهريخ نماوياصأ ام ةرثك نمو ء رصمب اوماقأام

 ' ,هاجو لامزم نوديربماسعاع نامز لك ىف ميهتدمأف « مهلظ نسح دنع

 ةرك نأ داع ةقثلانم آر وعش مهسوفنؤ تعب و « ًاصرخابيلعاودادزاف

 مهمن تدادزاف , كارتآلا ىلع مهر صتو رصم مهترعأ دقف ًارورغ

 ديدجلا روعشلا اذه مبعفدو . دالبلا ىف مهتقث تدادزا ىأ مهسفنأب

 هموقلا ولثمو هواسؤرو بعشلا ةداق مث نيذلا ءاملعلا عم نواعتلا ىلإ

 حورا احور اعوضخ اوعضخو مثوعاطأو مهرمأب !ورمتتاف ةيرصملا

 انيلع صقيو . نايحآلا نم ريثك ىف مهتهجوو مهتريس ىلا بعشلا

 «ءايلعلا اهرضحيو اهنودقعي كيلامملا ناك ىتلا سلاجلا رابخأ ىقربجلا

 جورخلاب كيلامملا نورمأيو ءايلعلا ضفريف لاملا كيلامملا لطيف

 رمآلا مزلتسا اذإ لام لا لذيب مهل نودبعتيو برحلاو

 ٠ىل وألا نييسنرفلا ةبرض مامأ مزهنت مل رصم نأ ظحالس هلك اذهل

 نواعي بعشلا ضمن و ع كيلامملا لاوز دعب ًاحيحص ًايح اهنايكلظ لب

 هحربك ن ادعي رصم ىف كلاملاس أر ناك ىفلالاوةيرجم وإنما ةنس تايقو ىف سدح ىتربجلا )١(

 ىلع دممو نيتثالانيبو ىميدرب# نيو هني عارتقو ةساسلا نادم نم اجرخو .دارمو مهاأربأ نس

 هيلع قأبسو فورعم

 قب_رصملاةيموقلا ريك وب



 ق رثؤت رصم

 نييسنر فلا نيح افلا

 د ههبادل

 خياشملا سلاجم ىف الثم ء ةلودلا ةسايسو رومآلا ةرادإ ىف نييسنرفلا
 اهتروشمو اهأرب الإ ًارمأ نومرببال نويسنر فلا ناك ىتلا

 ةيوق تناك ةيزصللا ةيموقلا نأ م كلذ نم ثك 1 اسال لب

 ؛ اكيشف ائيش ةيرصملا نم نوبرتقي اوذختاف , نييسنرفلا ىف رثآلا
 « فنطلاو كئارآلا ىلع اوسلخل. ٠ قرشلاربظملاب روبظلا مهيلا ببحو

 هيزيد ىمستو ركسع ىراصب نويلبات ىمستو « ةيرصملا ةوبقلا اولوانتو
 نيسنرفلا داوق ثلاث لعفلاب لسأ لب « لداعلا ناطلسلاب ديعصلا عاف

 بعشلان يب براقتلاو مهافتلا انلروصيىذلا بيرغلا مسالا اذهب ىمستو

 ونيم هللا دبع وهو كيلامملا لاوز دعب . ايوروأو

 مهسوفن ةرارق ف نورعشي اوناك نييرصملا نأ كلذك ظحالنو
 « دالبلا ةرادإ ىف مهعم نواعتلا نم نولجخيو , نييسنرفلل راقتحاب
 دنع هظحالن نطو روعشب لب ةيبرغلا ةراضحلا نم روفنلا عفادبال
 هعسا رك ذ نم لجخم ىذلا ليلجلا ىنربجلا خيشلا ع مايآلا هذه ةيوار

 ش نيبرمدملا ءايلعلا نم نوسنرفلا هنوك ىذلا سلجملا ءاضعأ نيب

 ايوروأ قرطت موب مثدشر نودّعفي نييرصملا دج ال هلك اذهل

 نوقرغي ( ىتربجلامهيمسياك) ةيلرصملا كيلامملا م ءالؤهلب , مهماوبأ
 نوردنتيو ٠ رصم ضرأ نييسنرفلا لوزن اينمبلصي نيح كحضلا ىف

 ىف' كش هللا قريال اناعإ نونمؤيل ممنإو مهايلعو مهلاطبأو جحجرفلاب

 اونك ولو لكالاو رسكلل قتسفلا بحك رافكلا دونجلا » ءالؤه نأ

 » مهرخآ نع مهانينفال ةئام

 اوربم امو «برحلا نونف نم اونةتأ امب ع مهتبهأ نوذخأل مهنإ

 ةيردنكسالاق يرطىلإ اعارس نوفخيل مهنإ ؛ ةيسورفلا بورض نم هيف

 رظنامث.ادبجال و ءانع مهفلكت ال ةدراب مهيلاهقتا|هشعب ىتلا ةمينخلا ىلإ نوب اسقي



 ب6 4 بس

 مبلم انو « تيخاريش ىف ودعلا اولباق نأ دعب مهاقعأ ىلع نيبلقنممييلا

 كرديل ًادارم نإ « ريثك ءىث ةميزحلا لأ نم مهم  ةرهاقلا ىلإ نيلوربم
 قوتي نأ ىف هدبج ىعسيل هنإو ءاريس ًايش تسيلةلقملا ةوقلا هذهنأ

 هل لوقيو ع ةيقدنيلا لصنق « ىتسور ولراك» بلط ىف ثعبيف علاتقلا
 هنأأل « نويهذي مبعديو ع لاملا نم اليلق مبطعي نأ ىطحم ءايربك ىف

 بديل عزفلا نإ : دارم هنم فاخام نوكي ىتح لايل الإ ىه امو

 مهعماجي هذبف ع هباحصأ لمشيو هيلع ىتطيل سأيلا نإو ؛ هبلق ىلإ
 هوجو نوبلقيو , ةلاسملا نودحبي , عمتجتل ضفنتو « ضفنتل عمتج

 - مهغلبي اين اذإ « كلذ ىف مه انيبو « ءىثىلإ توبتني الف ٠ ايف ىأرلا
 نم قبب ملف ع هيأبما نوسنرفلا كردأ دقل ع اعاعش مهءولق هل ريطتق

 ىلإ - ىالسالا ملاعلا ٌّق برحلا ةمئأ مهو م اوعراس كلانه

 نبي رهاقلا نم مهبرصنل تاوعدلا دعاصتتو ؛ مبمالعأ مهم فقحت : هبأيمإت

 ىف مهعفادم كيلامألا قد : ءىش لك ابيف ىضقنا تاعاس ىه

 مهركسعم بلق اولخأو « اريسي ابتع نوسسنر فلا قرحتاو ءاقد ضرأللا

 , ةيماح مهلع بصنت نيينرفلا رات اذاف ءءارولا ىلإ اوتفتلا مث , لينلا

 نازءملا ف ىالسالا قرشلا ريصم نأ نودبشتي مهوا وكردأ كلانه

 ش كاذب

 « نيدقرشلا سوفت ىف مئازهلا هذه ىدص فرعتن نأ نآلا لواحن

 لعل 0 مهسوقن َّ ايوروأ راصتتا اهراثأ ىلا تاساسح الاب ملن نأو

 كيلاملا عرف

 ةبابمأ ةمقوم



 . نيقرشلا عزف

 ايوروأ روحه نم

 ف

 ةوقا رويظ د

 تس مشب

 ةسايسلا حرسم ىلع اهارتسىلا ثداوحلا ىرجبف رثأ اذ نوكبنأ كلذ

 . ةيمالسالا ةيقرشلا
 ع

 .قتددرت ىتلا مءازحلا هذه بقع ًاديدش ًافوخ نويقرشلا فوخم

 عرف كلذ نم مهباصأو . ناقلبلا لابج ىلإ دنحلا لوهس نم ناكم لك
 :اوفقو امتإو ءاحل اوتبثي ملو ةيبرغلا ةراضحلا ىلع اوليقي ملء فصوب ال
 دهاوشلا نمو . كلسي لبسلا ىأ فرعي ال ىذلا زجاعلا فقوم اهنم
 س )44/!١1 رصم ىلع ةيسنرفلا ةلخلا ءازإ كارتآلا فقوم كلذ ىلع

 .مزح هنأ ول ايش لعفي نأ ناطلسلا ةعاطتسا ىف ناك دقف (ذ6)

 .ديرأ امنإو « نويلبان مزه نأ عيطتسي ناكهنأ دصقأ تسلو ء هرمأ
 .هتكلو , ةمرتحم ةلود فرصت فرصتي نأ عيطتسي ناك هنإ لوقأ نأ

 رمآلا لوأ ىف جتحا . ثبعلا ىلإ برقأ هتسايس تناكف , لعفي ل

 .لاسرإ ررق ءاهذيفنت ىف حافي ل ةبرح ةطخ ربد مث . اديدش ًاجاجتحا
 عدحإو تقوى رصم ىلإ نالصفق ربلاب ىناثلاو رحبلاب دحاو : نيشيج
 ”اكلت ربلا شيج نكلو « ةدحاو ةعفد نيسنرفلا ىلع نايضقيو
 رحبلاب اكلت رحبلا شيجو م هيلع ىضقو نويلبان هيلا فخع , ماشلافف
 عيطتست لاخلا اذه ىلعو ؛ . . . ريق ىنأ ىف همزهو نويلبان هيلا فقع

 رششع عساتلا نرقلا ىف ةيمالسالا لودلا تاسايس سيقت نأ

 .ماكحلا حبصأو , ديدش عوج نيبقرشلا سوفت ىلع ىلوتسا
 .ىتح « رمأن م نوتأيامف اهنايلاجو ابلصانقو لودلا نوبقاري نويقرشلا
 ,, ماكحلا دنع مهل اوعسيل . حئرفآلا نيحتالاب نولسوتي سانلا ناك

 نع عفريل « ىزيلجتالا حئاسلا كيلجتك ىعس اك« ملاظلا مهنع اودريل

 ىرع لجر مهب هلزني ناك ىذلا ملظلا ماشلا لهأ نم دوريلا نم ةفئاط
 (0) رومد ىنلا هسفن ىمسيو ةوبنلا ىعدي

 (1) 8هيطعمم «لطع ءهمطعت 8وصصتنم >



 نييبوروألل لبس ىالسالا قرشلا ىلع ىلوتسا ىذلا عزفلا اذه .

 فعضأ هنأذإ « نينئمطم اواقأف قرشلا دالب مل دبمو «ًاريثك مهتمهع

 نودوأ + ةريضق ةمواقم دعب نول ماكحلا لع , ةيقرشلا ةمواقملا

 فوخ نع نييبوروألا حئاصنل نوعمتسي مبلعجو ء الصأ ةمواقم

 . متاياعرب ثبعلا لبسو مهعادخ لبسف « ةقث نع ال
 « فوخ نم مهباصأ امف ًارذع ماكحلا ءالؤهل نودجاو انلعلو

 تأدب ىلا ةيرغلا ةراضحلا ناف ء هلماتتو فقوملا ىورتن انبهذ اذإ

 قرشلا ىلع تضقتانأ ثيلت ملء رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىف اهعلاطم.

 ماكحلا ثبلي ملَو ء رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف ةئجافم ةعرس ىف

 « بناج لكن م ةيبرغلا ةراضحلابنيطوحم مهسفنأ اودجونأ نويقرشلا
 ىق ىاللسالا قرشلا دالب ىلإ نوحزتب اوأدب دق نودوروألا تاكو

 نئادم تحبصأ ىتح , تافارز تافارز رشع عساتلا نرقلا لئاوأ

 نأ مهيلع لبس نيذلا ٠ بناجآلا نم فالآلاب سعت هروغثو قرشلا
 مهتاموكح تفخ مث ع ةراحتو لام نم داصتقالا ققارم لع اوطلسقي

 ىلع ضرف ىذلا تازايتمالا ماظنب ظحلا هدعسأو محلاصم ىمحتل

 « اريثكح ًاريخ هنم اودافأف ع ناميلس مايأ نم ىدالسالا قرشلا

 ميلصاقو موايطاسأ ةياعر ىف قرشلا ىلا نوقخي اوحبصأو

 مبحلاصم تأشأو , ًاعمط اودادزاو ةأرج اودادزاو مهتينارقو

 ريثكلا .ىثلارجاتملاو عناصملانم اوماقأو ع رثكت مهل اعأو ,دادزت

 ريغت لب « اريفو اردق راقعلا نم اونهتراو « ضرأللا نم اورتشاو

 « رذحلا كلذو ةبهرلا هذه نيقرشلافن ويوروآلا فرعو ءرمألا

 نم نوسلبو « مدالب ىف هنوعيطتس الام رمآلا نم نوي اوقفطف

 مهنم نيريثكلا ىلع لوسلا نم راصو , مهتاموكح هحيدت الام تايرحلا

 تاموكحلا اومهتي وأ , مهب اوركميو لابعالا ىف ةالولا اوعدخم نأ .

 نييورو'الا ةرجه
 قرشلا دالب ىلإ

 لغتت ا وروأ

 اهبنم قرشا فوخن



 ىلا فعت ابوروا

 تاكرحلا هبو

 ةيطولا

 طش قرثلا

 آميرس طاش

 ةشساوإلاب

 0 لذب ىلإ ماكحلا رطضيف « « نكن مل رئاسخ مهل تيبس اهنأب

 ٠ ليطاسالاو لصانقلاو دنجلا نم ًارذح . ةيعاوط وأ آهرك

 .تلاح ةغلابةلع قرشلا ممأ ىلع ىلوتسا ىذلا عزفلا اذه ناك

 .تايلاجلا نأ كلذ ء حيحصلااههجوىلع ةيبرغلا ةراضحلاب عفتتي نأ نود

 « هيلع وهام ىلع لاحلا قبب نأ ,امل ريخلا نم هنأ تدجو « ةينجالا

 راصو ءدالبلا ظاقيإ اهب داري ةكرح لك ىلإ طغسلانيعب رظنت تراصف

 .مهفقوم ركذن انلعلو نيحلصملا نع ةاعدلا أوسأ كلذب بناجألا ءالزتلا

 .نمناكو  هيلعءاضقلا ف مهود ىلع مهحاحلاو ,هل متءادعو ىنارع نع

 ءالؤه نآل ءابوروأ دالب ىف نيقرشلا ةعممتءاس نا , ًاضيأ كلذ رثأ

 مهقوفت ىلإ عجري امن! « قرشملا دالب ىف مهقيفوت نأ نوري اوناك ءالزنلا
 لصانقلا مايق هثعبف نامأو ماظن قرشلا ىف ناك اذاف « نيقرششلا ةلفغو

 ْ . مثدحو

 .قرشلا وحن ايوروأ ةسايس ىف ًاديعب ًارثأ ةركفلا هذه ترثأ

 هتراطتسا اْيْخ ؛ ةوادعو راقتحاب هيلإ رظنت اهتلعج ذإ ءىمالسالا

 « ًادحاو ًافص ابلك ابوروأ تفقو « نانويلاو كرتلا نيب ةموصخلا

 كا تنلعأو نانويلا بناج ىلإ ءاآرعشو نوح ةعاع

 .انيل الو ةداوه فرعي ال

 ناف « ثيدحلا اذه قايس ىف اهلفغن نأ نسحب ال ىرخأ ةلأسم مثو

 .قرشلا ىف تظقيأ ء ةيبرغلا ةراضحلا اهب تلقا تلا ةعرسلا هذه

 وحن عافدنالا ناكف ء بقاوعلا دوم نكي مل ًاعيرس ًاطاشن ىالسالا
 . دوجلاو مونلا ف قارغتسالا نم قرشلاب رضأ , ةيبرغلا ةراضحلا

 تناكف « عيرسلا حالصالا ىلإ ةجاحب مهنأ نويقرشلا ماكحلا رعش

 , اولتق اويدأ اذإو ع اودع اوراس اذاف , .ىث لكىف ملبس ةعرسلا

 < ةطساولاب ماهتهالا نود اهدحو ةياخلا ىلإ اورظني نأ اذه ىضنقاو



 ا

 مادام , عشبلا ءاضقلا اذه كيلاملا ىلع ىضقي نأ ىلع دم مهب نكي مف
 ىري نأ ناطلسلا ريضي سيلو « مبنم صالخلا ىلإ هب ىدؤيس كلذ

 صلخب نأ ىه ةياغلا نآل عفادملاب ةيراشكنالا دابأ اذإ ء ةيشحولاب
 ضرأ ع ضي نأو نيدتسينأ ليعاعم| ريضي سيلو ء هجو ىأىلع مهنم

 اذه نم هيتأيس ىذلا لاملا مادام , بناجألا نيبارملا دي ىف دالبلا
 , ماكحلا نم هتادل مامأ روبظلاو ,اربوألا ءانب نم هنكميس « ليسلا

 . ىرغلا ع احلا روظحب

 : ًاعفد كلذ ىلإ نوعوفدم مهن اك ع ءىث لك ىف نوعرمي اوناك
 ربظ نع نوظفحيو ءنورق ىف ابوروأ هتعطقام ةفطاخ ةحنف نودعي
 ,قامعالا نود حوطسلا مهلابعأ تيم اذطو:: ةيرجحا»هعات ام نلت
 . لوصألا نود عورفلا تلمشو

 , ىلوألا ةبرضلا مامأ لامعالا هذه مدهنت نأ كلذ دعب ىعيبطو
 موي ىف بارتلا نم تماق « نويدبملا اهانب ىلا نامرح ماك تناك اهنآل

 . ةليلو موي ىف ايارت تحبصأو « ةليلو

 , عزفلا مهعفدي كولملاو , كولملا اهعفدي ناك بوعشلا نأ كلذ

 ابيلإ عيملا عفدي ىتلا لييسلا نكت ملو ءابرطضم ارثعتم ريسلا ناكف
 . اواض نأ اوثيلي مف « حوضولا لك ةحضاو

 تشيج . ىلع دمت مايأ تعمجام تعمجو « تدهاجام رصم تدهاج

 ابنع نفي مل هلك كلذ نكلو , ةيرغلا لودلا ةئيه تذخناو شوبجلا
 لك رخبت . ماشثلا ىف زيلجنالا مامأ ىلع دمم دونج تفقو اهنيح ءاليتف
 اهاقلأ ةيطخ ىف « تاعاس عضب ىف ةنس نيعبرأ دابج عاض ا

 . ىناطيربلا باونلا سلجم ىف نوتسرملاب
 ماق تح ةيناهئعلا ةلودلا ءاحنأ ىف رشتتت ةيموقلا .ىدابم دكت مل

 اهلإ ليخ , ةلودلل ةعضاخلا سانجآلا نأ ذإ . ديدش .ادع اهسانجأ ني

 معك قرشلا بوعش

 لع ةيموقلا ةركف
 عارصو عارن اهنا

 ساتجالا نيب



 لاصتالا رثأن

 ق اوروأ

 قالخأالا
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 مث نمو , ىرخأآألا تايموقلا ءادع ىعدتسي هتيموقب .رملا زازتعا نأ

 « نانويلاو كارتاللا نيبو « نمرآلاو كارتالا نيب ةفورعملا جياذملا تناك

 نيب ءىربكلا برحلا دعب نامزلا نم نرق دعب اهسفن ديعتس ىلاو
 . برعلاو كرتلا

 لم , قالخالا ىف ءىسلا هرثأ ايوروأب ءىجافملا لاصتالل ناكو

 اوقلطنا مْ نمو ع أطخ نويرصملا ابمبفف , ةيرحلا _رويسنرفلا

 عزفي ًافارسإ اذه ىف نوفرسيو , اركنم ىمآلا نم نوتأيو نودبرعي

 ةروث تامدقم هيلإ وزعيو , ىوكشلا سم هنم وكشيو , ىتربجلا هل

 . 91/86 ةنس سطسغأ
 . ًاريطتسم ًارش . ةيرخلا ةراضحلاو قرشلا نب لواألا ءاقللا ناك

 ةيرضو ؛ هئارمأو ةكوامل ةقحاس ةميزهو « ىعالسالا قرشلا بوعش لع
 ءضيرملا لجرلاب ةلعلا تداز ع ةيمالسالا ةدحولا حرص ىف ةديدش

 تحبصأ هتكرت نإو . هدب نم جرخ رمآلا نأ دحأ ىلع ىنخي دعي لو

 نيبو مهنيب , ًاراغص نونبلا ناك . نينب هل نأ ول : نيئشانلا هينبب انهر

 ٠ . مايآلا ماعزتس فيك ىرت ءلاوط نونس دشرلا



 -ةيقرشللا ةلاسملا
 7 - ١6.1/١

 ىتس لوأ ىعو م ةيرجم نيتئامو رشع ةثالث ةنس تلهو 0

 لزاوتلاو ع ةلزانلا مئاقولاو ةميسجلا ثداوحلاو ع ةميظعلامحالملا

 « نحن اىلاوتو عرومالا ف دارتو ع رورشلا فعاضتو ع ةلئاملا

 « عوضوملا بالقتاو ع عوبطملا ساكعناو ع نمزلا لالتخاو

 « هبدتا دانفو ع لاوحالا فالتخاو ع لاومالا عاج

 « بايتسالا رئاوتو ع بارخلا مويعو ع ريمدتلا لوصحو

 « ؛ نوحلصم اهلعأو ىرقلا كلب كبر ناكامو

 بد ع





 هجولا ىلع ابمبفتل اههوجو ىلع اهيلقو ءاليلق تاملكلا هذهربدت
 هحرشنعْلقلا زجعي انيباغالب اهيف دجت ءاهبتك موي اهتاكاهتمهدارا ىذلا

 اعاك ع ةيرجه ورحم ماع مدقمل عرفي خيشلا اذبف ءايفاو اقيقد احرش

 اهوفص ركعي الو ثداح ابعورب ال هلبق ةنئمطم ةنمآ دالبلا تناك

 لبقتناكر صم نأ ملعن اننأ عم هئادحأ نمو هنم فوختتو ءركعم

 عاونأو حباذملاو تابالقنالاو ىضوفلل ارسم « ىبنرفلا لالتحالا

 اناولا كيلاملا لظ ىف نوساقي اوناك نييرصملا ناو , دابطضالاو مظلا

 ىذلا اف ٠ نييسنرفلا نم هوساقام اهب سأقت داكتال رشلاو فسعلا نم

 اذه هسفت ىف ماقأىذلا امو فوخلا اذه لكخبشلا اذه سفن ىف ظقبأ

 . .؟ريطتلاو مؤاشتلا

 نآلا هلصفنتسام اذهو. !ليلجلا يلا اذهثددح ةغالب رسوهاذه

 نمنويسنرفلا ىريىسايسحتقهنا ىلع ىضرفلا وزغلا فر يجلاميفي م

 ىلع همهف هنكلو « ىسايس اهضعبو ىداصتقا اهضعب ضارغا ىلا هئارو
 ىلا تداع ع ىراصنلا هب ماق ىنيد حتف  .ىش لكلبقو الوأ هنأ
 مهناهذأ ىفةماتلا ةيلصلا بورخلا ىركذ ( هعممبرصاعم ناهذاو ) هنهذ

 طيسولا برغلل طيسولا قرشلا هرمضي ام لك مبسوفن ىف ظقيتساو
 ةينارصنلاو مالسسالا نيب ليوطلا عارصلا تايرك ذ مهئاهذاب تفاطو
 مويلا اوعقو مهنأ اوروصتو ع ىتارصنلاو ملسملا نيب قيمعلا هركلاو

 نظلا.وسب ىألم سوفنبهوقلتف« مهيف هتلاقتيالو مهمحر يال ىقارصنديف
 عئاقو الاعمدقمىف اودحي ملو , اغلابافوخ هنم اوفوختو ,ريدقتلا ءوسو

 هذهويلسم ناك «روعا قدارتورورش فعاضتو . ةلئتاهلزاونو ةلزان

 مالسالا ةفك تناك ذا الا يقتسي ال ةايحلا نازيم نأ نوري مايإلا

 ديس كارتالا ناطل-نأنودقتميو ءايلعلاىهءايلعلا ةملكو ع ةحجارلا ىه

 تمزنااذاف  هيفمه-أروهنممهاوكش تغليامبمكولملا سأرو نيطالسلا

 نع ريس قريجلا
 هيرصامم روف

 نيملسملا



 خلف بانا
 قريجلا

 دايك ناوسزتغا ده ةيرأ ىراملا دع حابتساو ناطلسلا شويج

 دنع فورعملا ناكو ءرشو ليو لكب اريذن اذه ناك ءاهرمأب رطضاو

 نأو ءادع مرثك ًاوارفن مهزعأو ادنج هللا دابع ىوقأ مسبنل نييلسملا

 ىف ودع هل تيثيالو هكلم ىف دحأ هلزاني ال نيملاعلا دسوه ةفيلخلا
 ةيردنكسالا لهآ ءال وهو, مهءاسح فايندلانازيموه كلذ ناك . نادم

 : ميرك دمع ميميعز هبيجيف ىشرفلا لوطسالا نع « نسلث د د مهلأسي

 ناطلسلا ضرأ نأ هسفن نم وه مبفيل « ناطلسلا ضرأ هذه نإ د

 0 الصا دحأ اهيلعو دعي وأ ودع اهب لزني نأ ؤرحيال

 .. اهنوكحو اهبتوكلعوناطلسلا دالب ىلعز وثرثحي ىراصتلا مث

 بيو جوبا سكتت وال »ماس يا ماظن لتخي

 « ! لاوهالا عباتتتو عوضوم ا

 فرط نم 50 نوملسملا نويرصملابصأ

 ةفيلذ لا فرط نم ال « ةيوسنلاو ةيرحلا ساسأ ىلع ىنمملا ةيواسنرفلا

 وأ م 38 000 ا

 » هتلاسر ىف ممأللا كالذلاب رغقيفش * للجلا ذاتسالا انل رسفيو
 لارتجلا

 ىلا تابالقتالا تناكو ذ لوقي ثيح أ زجوم ًاريسفت « بوقعي

 فنعلا بورضو نمالا لالتخا نم ريثكلا ءىثلا هبحصيأم اهتوفرعي

 الأ 34 مراغملاو بئارضلا سم هودأ امف مب لع يبلطلا ةداعاو فسعتلاو:

 ديدجب أهنم دحاو قيال دحاو 2 تناك اباك تاب القت ال اهذهنأ

 محبو هموصخ ىلع ريبكلا لع بلغتي الثف : مهيد فولأع مدطص,الو
 ىلع مح اك مكحيو بهذلا وبا هيلع بلغتي مث ءهموصخ ابكح امدالبلا
 ملعون نم ًايالقتا ناكف ىسنرفلا محلا امأ ..... كلاود اذكهو

 تربانوب امبلحم لح مهارباو دارم مح لاز امل ذإ ء نويرصملا ةقرغي“



 تاو

 مايل كتف نييسنرفلا نيدت ىف ليق امهمو « اكولم الو اءلسم نكي لو
 هونظام وأ  ةييرحلا ةرورضلا مهب لصت دق «نيءيلسم ريغ مهف

 « (') ةيمالسالا تامرحلا كاهتتا ىلا - ةيرح ةررض
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 ىريجلا هنع ربع ىذلا روغشلا اذه نا انلق اذإ ءىطخت داكن ال

 متازحلا هذهرابخأ مبيلا تهتتا نيح مهلك نيملسملانيبقرشلارواسي ناك

 ديدشلا عرفلا مهالوت نأ ةبارغ الق « قباسلا لصفلا ىف اهنع كانئدح ىتلا

 اومهفو ءاولواح اذا اوحلتي وأ اوركف اذا اوبيصي نأ اوعيطتسي لف

 ابيناعمو اهبابسأ ىلإ اونطقتي ملو ىنيدلا مهفلا اذه « ةقرشلا ةلأسملا د

 اوفرعي مل لب ابوروأ ةمواقم ىلا اوققوي ملف ءابيلع ىبتيامو اهرارنمأو

 هل ثرتكي ال ائيع امل مهتمواقم تناكف . اهتومواقي فك

 هولذب امم مغرلا لعو اذهل اوحبصأو « هل اولفحت وأ نوببوروألا

 دنع ثةباسح اهل بسحب ال ةدماج ةلتك  ةاجنلاو عافدلل دوهج نم

 لود ىلإ الوكوم مريصم حبصأو هيف نأشلا بامصأو برغلا ةساس

 : . ابوروأ

 ابوروأ نيب اعازن لوألا اهرود ىف ةقرشلا ةلأسملا نكت ملاذحل

 دالب ريصم ىلعابوروأ لودتيب اعازن تناك امتاو ع ىسالسالا قرشلاو
 . مالسالا

 زك ١مم ىف ةلأسملا هذه سردت نأ نسحيق كلذك مآلا ماد امو .

 نع اهمهفتو ءابيلإ امو انيفو ندنلو سيراب ىف , ةبوروأآلا ةسايسلا

 التسالل « 14١ ةنم رصعلالقتساعورشمو ع سيراك-السرافلاو بوقعي كارتجلا » ()

 ادج ةميظع ةيلع ةميقتاذ ةلامر ىهو ع ةرهاقلاب بادالا ةلكب تيدحلا خيراتلا ذاتسا لامرغ قيفش

 امنأ نم مثرلا ىلعو * عجارملا ةرفوو ةجحلا ةماقتساو جاتتتسالا باوصو رظنق قدص نم هنوحت

 ٠ رصم ىلع ةينرفلا ةللا ىف اياص القتلم انأر .ىراقلا ىلطحت اهنأ الا ةسفص نيتس ىلع ديزت ال

 ةيقرشلاةلأسملا
 نولسملا اهمبق اك

 نامزلا كلذ ىف

 ةيقرشلا ةلأسملا
 :لوالا اهرود ىف

 ايوروأ لود ذيب عازت



 تويو روالانوخرؤملا
 مهتارآ فالتخاو

 انرف قوت

 دس الو دس

 خينرتمو تبو نويلبان لاشمأ نم مهئارآو مهمارمو برغلا ةساس

 . ىلع دم ةضبنو ةيرصملا ةلأسملا ىتح ء مهيلا نمو لوألا ردنكساو
 ء سيراب وأ ندنل ىف امهاتسرد اذإ امل ًامهف قدأ نوكنت نأ عيطتسن
 فضنلا ىأ - مايآلا هذه ىف تحبصأ ةرهاقلا نأ نم مغرلا ىلع

 ةيملاعلا ةسايسلا زك ارم نه اركره - رشع عساتلا نرقلا نم لوآلا

 باسح لك هل بسحب

 مهود اهتيعل ىلا راودآلا ريدقت ف نوببوروأللا ن وخرؤملا غلاب

 ةسايسلا نوفرصي مهسفقتأ نوروصي نويسنرفلاف « ةرتفلا هذه ىف

 اوناك مهمأ نومعزيو ء شيعلا نم ةديدج البس ايندلل نومسريو ةيملاعلا

 ةديدجلا ءىدابملاوةيرحلا سيدارفىللاا.ندلاب اوصاخيل ماي الا هذهنودهاجي
 روحم امناوءآعبط ىأرلا اذه ىلع اوسيل زيلجتالاو , ديعسلا رصعلاو
 نئح ملاعلا خيرات ىف ةريخآلاو ىلوآلا ةملكلا باحصأو ايندلا ةسايس

 تسلو « مثريغو نويواسقلاو سورلا كلذكو . هسفن نويلباغ مايأ

 نورعشي مهنأ للع لدت ةدحاو ةملك مبيخرؤم نم دحأ ثيدح ىف دجت

 نيب عازن ايكرت ةلأسف . ىالسالا قرشلا ىف ةايحلا نم نول ىأ دوجوب
 الو كارتآلل اهيف ةقان ال , نييواسعلاو زيلجتالاو سورلاو نييسنرفلا

 لكذختي اذكهو , نييسنرفلاو زيلجتالا نيب عازن رصم ةلأسمو ع لمج

 - غلابيو هتلود ةفك مجريف « هتيسنج بسحب فلتخت ةيحان حرؤم

 اذهو هب تماق ىذلا رودلاو اهرثأ ريدقت ف  اليلق وأ اريثك

 اكئاش ادقعم ةرتفلا هذه ىف ةيلودلا تاهاجتالا ةسارد لحب رمأ

 ,لع رصعلا اذ تاهاجتا مهف ىف ءاطخالا نم ريثك ىف ًايس ناكو

 امو قرشلا ىف نييسنرفلا مجن دوعص ىلا ىضاملا لصفلا ىف انرشأ

 ةيقب ابيلع مهتدسح ةيسايسو ةيداضتقا تازايتمإ نم هلأ اوقفو



 ا

 فارصنا ضيبًلارحبلا قرش ىف نيسفرفلا ماقم ىف داز دقو ءلودلا
 ىلإ رشع نماثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف  ارتلحتا - مهتسفانم '

 نم ةببوروآلا لودلا نقي فوقوو , تارمعتسملاو راحبلا ىف اهنوئش

 اوبسكو ناطلسلا نم برقناب نويضرفا درفت اعلا قوم يك

 ماوس نم ةفك مجرأ اوحبصأو ع هتقث

 آ/ة11عمعد»ع فيلق زيكرملا مسا ىسنرفلا قيقوتلا اذه نرتقي

 ىف نيسوروألا ءارغسلا نم ةليوطلا ةلسلسلا هذه نم ةقلح لوأ وهو

 ةملكلا باحصأ نوحبصيس نيذلا ماشلا وأ ةرهاقلا وأ ةثاتسالا

 ؛ ةيمالسالا ةيقرشلا لودلا ةسايس فيرصت ىف ايلعلا ديلاو ةذفانلا

 ىدل قفوي نأ اهلا انرشأ ىتلا ةيلودلا فورظلا لضفب فيثليف عاطتسا

 1مم هل ضرعي ايف نيمآلا هحصان حبصأف ار وكشم ًاقيقوت ناطلسلا

 ثداوحلا ىف حوضوب ربظي هذوفن أدب دقو ءاحلاوحأو ةسايسلا لكاشم

 تدرتسأ ىذلا 7١م ةنس ريمتيس لوأ ىف دارغلي ملص ىلإ تدأ ىتلا

 نيب اهتييهو اهماقه نم ريثك ابيلا داعف ابك المأ نم اريثك ةلودلا 4

 ًآحلص امبنيي دقعف ديوسلاو اك رت نيب طسوت م « ةيوروآألا لودلا

 بحاصو ناطلسلا ةَقث عضوم كلذب حبصأف 19/4 ٠ةنس هيلوي ىف ًاقفوم

 دكؤيل  ناطلسلا دحي لو ع ةينايثعلا ةلودلا ةسايسفف دفانلا ىأرلا

 دق اسنرق تناك ىتلاتازايتمالا ددحب نأ الإ  فينليقلم ريدقت و هركش

 ةميظع ةيراعتسا ةيروطاربما قرشلا حبصأ اذهمو »' كلذ لبق اهتبسك

 .فورظي هعئاضب: انل ردصيو انعئاضب دروتسي ( نييسنرفلل ىأ) انل

 ةعضاخ نيطسلف ىف ةسدقملا نك امآلا تحبصأو ادبج ةققوم ةيبط

 معازملا نم مثرلا ىلع ( نييسنرفلا ىأ ) نيتاللا نيدلا لاجر ناطلسل

صأو , ايسور اهاعرت تناك ىلا ( ةيسورلا ىأ ) ةيسك ذوثروألا
 تحب

 تازاتما ددجت

 اكرت ف انرف



 نييتاقالملا رتوت
 ايكرتو انرق

 نوبلبأت
 هس اشمو

 ةيقرشلا

 مس الاب سس

 .ىذلا نييسنرفلا نوناق  ىرخأ ةرم ١1/4٠ ةنسم تازائتما

 ر « (١)ةلودلا دالب ىف هاضتقمب نوشيعي

 .نويسفرفلا دارأ ذأ ءاليوط هادم مدي مل ىضرفلاق يفوتلا اذه نكلو

 .نأ اوبحأف محل اهريدقتو مهف ةلودلا ةقث اولغتسي نأ ليلقب كلذ دعب

 .لاخدال فلق ىعسو « ةلمج ةمسوروألا ةساسلأ رات ُْق اهب أوعقدب

 اوضفرو كلذ ىلإ كارتآلا نطفق « ةيواسفلا ةثارولا برح ىف ايكرت
 < مييلع نييسنرفلا كلذ ظفحأو ءابيف مهل ةحلصءال برح لوخذ

 ةيسنرفلاةيسايسلا نأ ىرتسو ع رتفت نيتلودلا نيب تاقالعلا تأديو

 ب ديثك .ىث فطعلا نم أهف سيل' ةديدسج ةيجو دخأت تأدب

 .ةورعملاا,تروث ىلإ ىهتا ىذلا ةيلخادلا اسنرف ر وما بارطضا نكلو

 ”ةيزيلجنالاةسفانملاب اهلاختشا م : ( واحات زماثلا ( نرقلا اذ ةبامن ىف

 اهرهظم ةديدجلا ةيسايسلا ذخأت ملف كلذ نع اهفرص تارمعتبسملاىلع

 .نيح ىأ ء رشع نماثلا نرقأأ نم ةريخآلا ةثالالا نيئسلا ف الإ قيقحلا

 ةرادالا ةموكحل روماأللا ترقتساو ةر وثلا نايلغ 01

 راق ددح .« اَذج ةليوط ةظو ىنرقلا خرؤملا فس اع

 هيمارموهتسايسو - ةقرشلا ةلأسملا لخل اهمسري ناكىبلا هططخونويليات

 كاردال مريغو سورلا عمم ةديدعلا هتافلاحو ع ابغواب وجري ناك ىلا

 ةملاعلا ةسايسأا روح تناك اسنرفنأ ءىراقلا عنتتقي ثرحي « ةياغلا هذه

 ةلأساا ىف اسنرف رثأ نأ ةقيقحلاو : نيا كلذ ىف برغلاو قرشلا ىف

 .برغ ىف ابلك اش نأ ذإ , غابملا كالذ غلب مل ةرغفلا هذه ىف ةيقرشلا

 هده ةسايس هيجوت نه نويلبات نكمت نأ نود تلاح.« ايملقو انوروأ

 اهراودأ نه رود ىأىف ةلأسملا جرت لو « دارأىتاا ةيحانلا ىلإ ةلأسملا

 ةيانعلاو تقولا عاستا نه توت ل ءثك أ ال تالواحع نوك-: نأ نع

 / هو ص ةقرملا ةلأملا : ويرد ()



 ل

 قرشلا ىف ثداوحلا ىرحب ىف رثأ تاذ نوكت نأب امل حمسي ام

 ْ ىالسالا

 2 دع 2

 هتلمحت مايقلا ىلإ تولبانب تعفد ىتاا ةيقيقحلا عقاودلا ىهام

 ةسايس ىلع ةقداص ةلالد لدت ةلجلا هذه لهو . . ؟ رصم ىلع ةفورعملا

 ىكل ؟ اهئارونم ديري ناكاذامو . . ؟ ةيسنرفلا ةموكحلا اهتعسر ةتيمم

 نه نيريثك قفاونال اننإ لوقت نأ نسحب ةلئسالا كلت لع بيحن

 ةرماغم تناك رصم ىلع نويلبان ةلمح نأ ىلإ نويهذي نيذلا نيفلؤملا

 ,هسأر ىف مرطخضت تناك ةيلايخ ةيغر عبشيل لجرلا اذه اهب ماق ةيرح

 ءاسنرف نع هل ًاداعبإ ىمالا اذه هل اوربد ةرادالا ةموكح لاجرنأ وأ

 ةلما مظنت ناف ءالقع ةلوبقم ريغ تاليلعتلاو ضورفلا هذه لك

 ةمظنم ةسايس ةرمث ناكرمآلا نأ تيثت اهب ةصاخلا قتاثولاو اهدادعاو

 قيقحت اهرثكأ ع ةديدع رومأ اهّئارو نم ىجري ناك هناو ةربدم

 . طسوتملا ضيبالا رحبلا قرش ىف ةميدقلا اسنرف عماطمل

 نم ةلوصوم .ةديعب عماطم ضيبألا رحبلا قرش ىفاسنرفل
 ىف احاقك ابوروأ ممأ دشأ نويسنرفلا ناك دقو , تاببيلصلا مايأ

 نأ مهيدل تيث الف ءاهلصاوم ىلع ارارصا مدشأو ةبييلصلا بورحلا

 ىلإ ةلواحنا نعاوفك ءرسيوةلوهس ىف ىتؤتال ةيوق ةيمالسالا ةلودلا
 كلذ اونابتسا املو , فعضت ةيمالسالا ةلودلا تأدب ايلف , نيح

 اوطشنف لوألا اهتدح امل تداعو تاغغرلا هذه تددجت فعضلا

 ىف ريغت نم لصح امل اذه ىف ةريعالو ع © ديدج نم نولواح

 : رصع حنق نع مالكلا ةمدقم ىف لوقف لروس ذاتساالا ريشي ث اذه لإ(١ (

 “ الم ءغبع نيتز لعمادت5 1عع ىمتعد0عك, طقصتأع اطعم صفع

 عامها ممك دمعدتكعم ” دومعأ: 8ممدمدنغع هع [1هعطع هدم

 ةيلملا بولا جينر دعا ترج اي ىأ : 1796, مم 7

 ىصم لع نويل انةلح

 قرش ىف ةديبلا

 .ضوالا رجلا
 طسوتلا



 تنس ن0 سس

 مل ةيروبملا ةموكح نآل اهرمأب نيمئاقلاو اهتسايسو اسنرف ةموكح

 مجحتو هديرت ةيكلملا ةموكحلا تناك ام تذفن نأ نم رثكأ لعفت
 ةيجراخ اب ورا قتدجو ابنأل ذيفنتلا اذه ف تعسوتو ع )١( هنع

 ةنمزالا قى ىباسلا رصم خيرا د معلا هباتك ىف تسفر دمحم ليلجلا ذاتسالا عض )0320(

 لالتحاف ميدقلا ابملح قيقحتل اننرق اهل تماق ىنلاةرركتملا تالواحلا علوالا زجلا « ةئيدحلا

 : اهزاجيأ كيلاو عرصم

 ةروصتلا دنع ءرسأو هت زب تيتا ىلا ( موه  ؛9غم ) مساتا ىيول ةلولم ١(

 ةلخلا لشفو

 تققولا كلخف اسنرف بسك أ ىذلا 08١م ةتس ىقوتاقلا نايلس مم لوالا اوسنرف دهاش 8

 نويسترفلا اهلا“ ىلا تارافعالاو تاليبسنلا ريتعتو ه٠ ١» - ٠ ع ازاتم اركرم ةودلا كالمأ ىف

 <« ةينج”الاتازاتمالا آءاسآ ةدمامملامده لضفي هريغو

 لمعأ دقو عاده99 ةنس رشع عبارلا ىيوا ىلع هضرع ىنلا زنييل فوليفلا عورشم ( >
 ناريلات رثع دقو > نيحلاو نيحلا نيب هلا دوست تقام ةيسنرفلا ةموكسملا نكلو عورشملا اذه

 هتاعورشن لع ةنركملا تالعوو امهتمي .انث ةلخلا عورشم اركف امدنع ترراتوب نويلاتو

 <« رصم ل عاليتسالا» ةصاخ ةريثك ط ئارخو

 ةيرح تاعالطتماب موقي نأب ًافلكم ناك » ىدلا ؟وهبب ةنس توتىد نورايا ةلحر ( د

 « .قاوملا ىف .اىلاقامعأ ةقرعمو طسوتملا ضيالارحبلا ىلع ةنقاولا عالقلاو لحاوسلا ةلاح رابتخاب و

 لظ دمي كلذ ىلإ راشسو

 قو 6 رصم وزغ مهلود ىلع نولهي نوكفتيال.اوناك نذلا نييسنرفلا ةلاحرلا . ارآ م

 (ةيردن دنكسالاىل)ةنيدملا ف سيلهنأ د اهيق ,اجاعناكف !!/ عاب ةنسهنطح ررشن ىذا 17 010 إب ىلقمهتمدقع

 ٍبيصي نأ هنكم نم ةئايس اهددع غلي تق ةياحلانيب سيلو ع ةحلاص ةلاسؤ عفادم عيرأ ىوس

 نإ » اضيأ هلا امو « نيخدتا ىوس نونسحتال نيدلا نييدادلل لامعلا نم مهعبمج لب ىرملا

 <« ةيسنرفلاةسارمللا روحت نوكي نأ بحي رصم ىلع ,اليتسالا
 تيسحو ع ليوط نمز نم روم الا ال دبع" ةرادالا ةموكح تناك ىلا نويلبات ةلواحم )و

 بتك دقو ع نازويلالا رئازج ىلع تلوتساف ويمروق وبك ةدماسم ق رصم ىلع .التسالا باح
 بحي » لومي ىطغأ »+ خيرات نوييات ىلا ةرادالا ةموكح ىف ةيجراخلا نوئشلا ريدم ناريلات

 « قرشلا ىف ةناّمعلا ةلودلا تايالو ميمجو انودقمو ناتويلاو اينابلا حم ةيدو اتتاتالع نوكت نأ
 دق ىلا رصم لثم ةصاعو طسوتلا ضيأالا رحبلا اهيلحاوس سم ىلا بوعشلا عج عم لي

 < اسنرفل ةميظع ةيفنم تاذام اموي ريصت

 ةميارلا ةعبطلا سي اس مب ص ١ ج . ةئيدحلا ةنمزألا ىف يمايشلا رصم خيرات
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 هباجعا نيب تماق ىذلا بعشلا نويع ىف احل اعفرو ابمادقأل اتي

 ةيسانم رصم ىلع هتلمحت نويلبات اهبف ماق ىتلا ةرتفلا تناكو . هليلبتو

 فعضلا 00 ايكرت تناك ع ميدقلا لحلا كلذ قيقحتل ادج

 تعرسأف دحأ ىلع خي دعي ملو لحن دق ابفعض ناكو ء اهل تري

 دئاقلا كلذ دوجو مالا الر سيو « ذيفتتلاب ةسنرفلا ةموكحلا.

 عرسأق « ع مظعلا ىنرحلا هبدجم ءانب ىلإ هسفن ىف قوتي ناكىذلا ىاغملا

 لبق حتتفلا اذ ب ةصاخ تاملعت هيدل تناك هنأ ربظيو ٠ ديفنتلا ىف

 ايلاطيإ متف ءانثأ لامعأ ةعضبب ماق هنأذإ + ليوط نمزي ةلحلاب مايقلا

 ىف صرح دقق ء ضيبألا رحبلا قرش ىف لاب ىذ مآل دبمب هنأ .ىنت

 رئازجلا نم روفوم بيصف اسنرفل نوكي نأ ىلع ويمروف وبك ةدهاعم
 ىف ةيرحبلا ةلاحلا نع اهّبني ةرادالا ةموكح ىلإ بتكو ع ءىطاوشلاو

 ذيفنت ىف هتعرس نأ كش الو : ةلودلا تاكلتمو ضياألا رحبلا قرش

 هرصبب ىأرو هسفنب رمآلا ريخ دق هنأ ىلإ ةدودرم رصم عو رشم

 مظعقيفوت نم هءارو ىوطني امو مآللا ةلوهس بقاثلا

 ا١ا/مال ةنس اجب ماق ىلأ ىنلوف ةلاحرلا ةلحر نم اًئيش مبفن ال لو

 هذيمالت ثدحي هدالب ىلإ داعب مث ع ماشلاو رصمىف تاونس عبرأ ثبلو.

 ع اهحتق ةلوبسو اهرمأ بارطضاو مالسالا دالب فعض نم ىأر امب
 عمجما ىف اوضع ةلجلا ابيف تماق ىتلا ةرتفلا ف لجرلا اذه ناكدقل

 ىف خيراتلل ًاذاتسأ كلذ لبق ناكو ( 1040 ةنس عمجملا ل خد ) ىسنرفلا

 ةيعملاو ةيمومعلا ةيعجلا ف ًاوضع تاكو ع سيرابي نيدلعملا ةسردم
 اوروص دق نوريثك هلاثمأو لجرلا اذه نوكي ال ل ؛ ةيعيرشتلا

 ذديقتتلا دابا ةرتح تلجعف ماشلاو رصم لالا ةئشانلا ةموكحلل

 ؟ )١( ةحناسلا ةصرفلل ًازاهتتا

 (ممكدمتتم 1ءدمعمتع (نطقفمدءطمعار ((نهرصكع لع آ7هلهعوب

 ماشلا  وايبق ىفتو رصم ىلإ هتلحرب ؟ابدوب ةنس ىف ماق ع ىسنرف خرؤمو ةلاحر ميسم ا ةوبوو

 ةلخحلا ريدي نويلبات

 رصم ىلع



 سس ينجس

 ةلملا هذه نأ اهسفنل دكت تناكاسنرف ةموكح نأ تباثلا نأ دب
 .لمأت تناك « هلك هتراثأ ىذلا بضقلا اذه ناطلسلا بناج نم ريثت'ن

 « كيلامملا ملظ نم مهيلع لقث امل نيللبم اهللا نوفخيس نييرصملا نأ

 «ىالساو نايك اهلةيمالساةلود لكذأن م هيلا انرشأ ام اوسن مهنكلو
 هبيص, ال ةيساسحلا ديدش نايكلا اذه ناو ء ىماسلا نايكلا لخاد

 .نم ابالقتا ةلملا نكن مل « هبتتي ىتح ءوسلا هسمب داكي الف « نهولا
 هتسم اهنكلو - بارطضالاو بورملا ةرثك نمنويرصملاهفلأام عون

 ىلع ةينارصنلل ديدج ناودع الإ مثرظن ىف دعت ملو ةينيدلا مهتفطاع
 ءآغلاب اهرك اهرمأ اوهركف مالسالا

 اهبايسأ نم فشكت اناسع ةلملا ليبق ايكرتي اسنرف تاقالع عبتتنل

 ةلواحم لشفلا ىلإ ىهتت تداك فيدلبف دوهج نأ انفرع « اروتسم ًارمأ

 للق دعب تداع تاقالعلا نكلو ,ابمف اسنرف هَقث نم ةدافتسالا اترف

 1 ىذلا ةدنطعمع 12>نطوتعأ ريقسلا دب ىلع هيلع تناك ام ىلإ

 .قاوضع بختا مث ' هلا انرثأ ىتلا هءاتك هتلحر نع رشتثيح هدالبىلإ داعم تاوتسترأ
 .ةقالعنع رخآ اراك ب تكو ع نيلملا ةسردم ىف اذاتسأ نيع مث ع ةيعب رشقلاة حلا قمثةيمومعل اهنا

 (©0هم 51عيد41ه8ه5 كانغ 12 عنعمرع 065 وه ةيكرتلاو ةسورلا نيتلودلا

 هابوم ةنس ةيسايس ةلحر ىف اسرق ةموكح هتسرأ دقو ”1'نمعو عع لع 12 1551

 .هلع تضيقو هرمأ ةيروبجلا ةموكح ىلع فخم لق انايزيول ةلأسم تحل ةدحتملا تايالولا ىلا
 ةموكتمل لاخلا روص هتكلو رصم ىلاهتلحرب مايقلاب ةموكحلان م آبعسر افلكم نكي مل لجرلا لملو
 اهرماي, نيمجاقلا نا اهتاقرصتو ةينرفلا ةلبلا تاروشنم نم ظحالنو م رمالا اه لبسو ةرادالا

 .ىتوفرمعنم كلذ نورك نأ دمي الو . اهاوازتي نأ لبق دالبلا نع ادج ةحضاو ةركلف مهيدل تناك
 راجلاو ةلاحرلانم ءريغو

 د: قسما هباتك ىف ماج دقو

 لنعك هتتمعكر هان 2ع0128ممك كانغ 1عو 2ءلمانغممك عع

 كرتتنأ عيطتستو سيوسلا قيرط رينو ع دنملا ىلا لوصولا عطتسن رصم نم » 60165
 لئالق تاوتسب رصم ىلع ةلجلا ماق لبق اذه هءاتنك ردص دقو « حاملا .اجرلا قيرلع



 د ةيابب سس

 اسنرف تازايتما دكؤي نأ عاظتساو ع هنظ نسحو ناطلسلا ةقادصن

 1 هيف كش ال مساح ىداصتقا رصن اذهو « 11/٠ ةنس اهتبسك تناك ىلا

 كلذ ىف ضيآلا رحبلا قرش ف اسنرف عماطم نم هيلا انيهذ ام دكؤي
 . نامزلا

 ىف ايلعلا ةملكلا ةبحاص اهنأ ىلإ تنأمطاو كلذ اسنرفل مث اذاف
 ةحانلا نم ةينامثعلا ةلودلا ةيوقت لبع لمعت تأدب دقف ع ةناتسالا

 ًاعراب ًايسفرف الجر هبيابود ناكو ؛ سورلا دص ىلع ىوقتل « ةيرحلا
 هعنقي نأ عاطتساو . هريدقتو ناطلسلا بح بسكي نأ عاطتسا
 نيسدنهملاب هد نأ هنم بلطو هيلا عمتساف ع حالصالا ةرورضب

 . ًاديدج اماظن ىرتلا شيجلا مظنتب هفلك م“ عقادملاو
 مث ايكرت ىف « ٍشيجلا ىه حالصالا ىف ءدبلا ةطقن نوكت اذكه

 ناطلسلل دعب نأ هيايود عاطتسا ءليلق دعب كلذ أطخ ىرتسورصم ىف

 ثدحأأ لع نيمظنم ةاشملا نم ةقرفو ناسرفلا نم ةقرفو ىعفدم ةئامتامت

 ديدجلا ماظنلا : ريغصلا ديدجلا شيجلا اذه ىعس العفو ع بيلاسألا

 راظنتالا نم اهنكعيام ربصلا نم اهيدل نكيمل ةرادالا ةموكح نكلو
 ةيلاطيالاةلبلا قرصتتي نويلبان داكاهف , )١( ليوط نيحدعب ركل! فاطقل
 ذاقنال ىرخأ اليس كانه نأ هل رطخ ىّسويمروف وبماكقافتاعقويو

 برضي ريغص شيج الإ اهفلكي ال عيرس لييس « اسنرف هيلا ىرت اه

 سورلا لهذيو ارتلجنا رش دتريو ايكرت مهفنق ءرصم ىف ةمساح ةبرضع

 ىتح ىمألا ىف ةموكملا لاجر بطاخي دكي ملو « بحسلا ددبتتو
 أدب انه نمو ءاحل قفصو ةركفلل ناريلات للهو هيلا ءانثلا ىف اوفقاوت

 دادعتسالا امأ ,لخاد دادعتساو ىجراخ دادعتسا « ةلمحال دادعتسالا
 نودك وب , ةروثلاٍلع مءنوضرحي نانويلا ىلا لسرلا لاسراف ىجراخلا
 ىذلا ديحولا ىتانويلا بعشلا . نيطرنسالا لئالس د مهنأ نانويلل

 اهؤلارفس ناكو اجا طريتازاورما تنال احا انوع هدا 007
 0 . لهم ىلع كلذل نودهع.

 حلصتلىعست اسنرق

 ةنامعلا ةلودلا

 حالصالا دب

 نيج

 :امنأ ىف ريكشلا

 ةلخحلا

 اهل دادعتمالا
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 اهيأ» هلوقب انينايىلاو اشاب ىلعل نويلبان ةبطاخسو ع « هتيرحلع ظفاح
 « هعم مافتلل هبرح ناكرأ طابض دحأ هيلا هلاسراو « لجبملا قيدصلا

 .. ىكيتايردالارحبلا رئازجو ايشاملد لحاس ىلع ءاليتسالاب ةيانعلا م“

 ل كشالو - ريدت اسنرف تناك. رصم ىلع ةلمحلل تامدقم هذهلك

 دودح تقيض لودلا ةضراعمو اهدحو قورظلا نكلو ًاريطخ ارمأ

 .ةيسايسلاة يحانلا نم ل شف نم رثك أ دعتال ىلا ةلاهذهىلا ىسن فلا جيانربلا
 ةلما هذي اسنرف لخاد ىف تادعملا هعم تمب دقف هلك اذه م“ اذاق

 ,جمانرب امل عضوو « تالآلاو .ادعلاو دوتجلا احل دعأو « ةيرصملا

 .نأ اهب اودارأ اهماظت ةلمحلل اوممر نيذلا نأ ىلع الإ لدي ال مظع

 .ديرت تناك اسنرف نأ ع لدي اممو» ًاراعتساو ًارارقتساو ًاحتف نوكت

 .,عانصو ءاملع نم ةلخلا عم هتلسرأ ام رصمب ةيسترف ةرمعتسم سيسأت

 « (0نيمجرتمو عياطمو تالآو ددعو

 ةراجنلل رصم ةيمهأ اونايتسا نييسنرفلا نأ ىف عارن ال كلذك

 11/917 ةنس ريمتبس ١م ىف نويليان ىلا هياطخ ىف ناريلات لاق ع ةيدنهلا

 .ةراجتلا قلوحملا نإ , دنملا ةراجت اتيطعتس ىراحجيت قيرطك رص.٠نا 5

 .تالحر سمخب موقت نأ عيطتسف رصم ىلع ءاليتسالابو ءتقولا ىلع

 ,عارصلاناكو «ملاصلا ءاجرلا سأر لوح داتعملا قيرطلاب ثالث لباقم

 هتناكو , تقولا كلذ ىف اسنرفو ارتلجتا نيبمهدشأ ىلع تارمعتسملا لع

 .ق تركفف , ارتلجنا عم بورحلا ىف اهتارمعتسم تدقق دق ةريخالا

 م ةيضاق ةيرض دنمحلا ىف ارتلجتا برض عبطتستل رصم ىلع ءالّدسالا

 اهتارماب لاصتالاب اماو ناريلات باتك نم تيأراو ابعم ةرجاتملاب امأ

 هنوجاتحينأ ىسع امب مددمو زيلجنالا ىلع ةروثلا ىلا مهعفدو نيينطولا
 . مظنتو ةثيدح تال 1 نم هلأ

 مم نص ١ ج ىنايلا رصم خي رات تقر دم ذاتسالا ()



 د الة سس

 اسنرف روطت قاقلا نيعب بقرت مايألا هذه ىف ارتلجتا تناكو

 ةلودلا ىلع ايسورلا وأ اسنرف بثت نأ ىثخت تناكو ءاهتوق دايدزاو

 ىدحال لعجيو ىلودلا نزاوتلاب لخي اذه نآل اهناعلتببف ةيناثعلا

 امانتعا مايالا هذه ىف متهت تناكف ءابوروأ ىف ةرطخ ةوق نينلودلا

  ارتلجنال ىأ اهل امل ءابوروأ نوتشب ىأ ةراقلا نوكشب اصاخ

 هلك صرحلا صرحت تناكف ٠ اود عم ةميظعلا ةيراجتلا للاصملا نم

 الو ودع اهتمالس ددب.ال , هيلع ىهام ىلع ةينامثعلا ةلودلا قبت نأ لع

 ةينامثعلا ةلودلا ءازأ ارتلجتا ةسايس نوكتس اذهل ء سفانم ابضرأب زوفي

 وأ ايسورلاك ىجراخ ءاهنايك ددبتي رطخ لك نم اهيلع ةظفاحلا ىح
 ليصفتلاب ىمآلا اذه ىلإ دوعنسو ىلع دمع لاثمأ نم نيرئاثلاك لخاد
 ليلق دعب

 ع

 عءاوسل ءاوس قرشلل ردنكسالا حتفك رصمل ىنرفلا حفلا ناك

 ناف ء نيداملا راصتتا نم ًارصنال مامآلا ىلإ ةراضحلاب ةوطخ ناك

 عارصلا اذهو ديعصلا بورحو ريق ىنأو مارهألاو تيخاريش عئاقو

 ًارصن دعي داكيال كيلامملاو نيسنرفلا نيب رحتسا ىذلا ليوطلا

 ةيوروأ دونج هذبف , اليوط هدنع فقن نأ قحتسي الو لوألل

 قلت . بورحلا غباوت نم ةغبان اهدوقي بيلاسالا ثدحأ ىلع ةمظنم

 ىلع ىلوآلا رصتنت نأ بيرغب سيلف اهل ماظنال ناسرفلا نم مذارش

 ىلا « ةحوللا » لامج نم للقت نأ عارصلا ليصافت لعل لب « ةياثلا

 .مهخي رات نم ةرتفلا هذهنع نوثدحتي امدنع نويسنرفلا اههسر ىفقنأتي

 ضرأ نع اوبراحو ء اليلج اتابث اوتيثو اديجم اعافد كيلاملا عفاد دف

 « اليوط ديعصلا ىصاقأ ىف نينسترفلا اوزجانو  اريش اريش رصم

 ميعم اوتيثو رحالا رحبلا مهلا اوربعو زاجحلا وبلسم مهنوعل فخو

 أب اوقحتسا ةديدش ابرح هوبراحو هسفن نويلبانل اوتيثث لب عايبط اناث

 رتلجنا فقوم

 نم ةيسنرغأا ةلحلا
 ةيرحلا ةحانا

 كيلامملا عاد



 نم ةينرفلا ةلحلا
 ةيملعلا ةيحاتأا

 هد مقءادم

 ا وداك مهنا لي :علمدعطاع ١ مهسأب ىثخ ناسرف مهنا لاق هباجعإ

 هلاجر هذقنأ نأ الول ءىرحبلا هجولا قف ةيحلاصلا لامرف هءنورفظي

 رخفلا لهأسيال ريس ىنرحلا بتاجلا اذه لك ققحملا كالملا نماجتف

 هلذب ىذلا ظعلا ىلعلا دبجلا اذه وه اح ديجلا امو ركذلا الو

 طاحأ امو ةسايسلا ثتادحأ نم ميلغشام مغر ىلع رصمف نويسنرفلا

 ءادعألا رطاع نم مم

 شيج اهدحأ مالا عقاو ىف نيشج ثويلبات نشيج ناك

 نم فرصنا دقف لولا شيجلا امآف . . ءايلعلا شيج زخآلاو نيبراخلا

 تلظ ذإ « .ىث ىلإ هتني مل ىذلا ليوطلا عارصلا اذه ىلإ مالا لوأ

 دضحت مل ًابيرقت اهلا- ىلع اهربق ىف مدبج اوقفنأ ىتلا ةيرحلا ىوقلا

 لب ةلقند فصرقلا نونيحتي كيلالا لظ ء سوسحم دح ىلإ اهتكوش
 كارتالا ثيلو ةريحبلاو ةزيجلا ىف مبضعي رقتساو ديعصلا ق اومدقت

 نيرطيسم زيلجتالا لظو : نيسنرفلا ءالج ىح دالبلا لوحنوموحي
 نم هتاقلح اوكحأ ىذلا ىرحبلا رصحلا اذه اهلاجرو ةلمخلا ريصن لع

 1 ماشلا لحاوس ىلا ةيردنكسالا لحاوس

 اهم رقتسي ةلملا تداكام ع نيثاحبلاو ءاملعلا شيخ ىتاشلا امأو

 اهتاساردب ابلك رصم تاوات:ىتحوطاشنو دجىف لمعلا تأدبىتح ماقلا

 ًاروكشم آدومج ًاقيفوتاهلوانت ىلا نيدايملاف تقفوف اهئاحأو
 لوكو ]مقنع كن كوع ةرهاقلا دبعم تنويسنرفلا ًأشنأ

 هييروقو هيلوتربو توم لاثمأ نم .املعلا ردقأ نم ةقئاط هيف لمعلا

 ديدج نمرصم ءايحال نولمعياوأدبو « هيتنوكو ريليهتناس ىرفوجو

 ىف ةماقلا رصم راثآ مهراظنأ تفقوتساف . ويرد ذاتسالا لوقي اي

 هذه ةسارد ىلا نوفرصني اوأدبف , ايضام نع ثدحتت ىتلاو اهبحاون

 رثعي نأ ةيتاوملا ةصرفلا ءاشتو ع اب ٍتاجيالاو ابعسرو اهغصوو راثآلا



 راتسلا حازأ ىدلا ريهشلا رجحلا كلذ ىلع ةيسنرفلا ةلخلا طابض دحأل

 ىتح ندنل ىلا لقن ىذلا ديشر رجح دصقأ « ديعبلا رصم ىضام نع.

 سامح هسردي هيلع بك أ ىذلا نويلوبمش ىمنرفلا ملاعلا هل هللا ضيق:
 ىلا ةعور نم ولخيال مظع داهج دعب ىبتنا ىح « نونجلا نم برقي.

 رصع كلذب أدبف ع ١م09 ةئس ةيفيلغوريملا ةباتكلا زومر لح نأ

 انناسح ىف فشكلااذه ناكف 5 ملعلل عساو ناديمحتفناو ء رص ديدج

 ةيحان ماعلا رانأَدإ ارثأ اهدعبأو ةيسنرفلا ةلجلا جيئانت لجأ نييرصملا نحت

 ناك ةدوقفمةرقف رونلاىلا جرخأو نوكسلا اهداسو مالظلااهلع قيطأل

 « تاقلحلا ةلصتم ةراضحلا ةريس مقتست ىتح اهيلع روثعلا نم دبالا

 ممأ نيب اهماقمو ابسفن تفرعف ابليس رصمل رانأو « تارقفلا ةلوصوم
 اوحأ » ءاملعلا ءالؤه نإ لاق نيح كلذ لبعويرد ءىطخم ىلف خي راتلا

 « دي دج نم رصع

 رصم ىرثف سرغيو عناصملا ءىثني ىرخأ ةيحان نم هيقنوكأدبو .
 ذخأفةعارزلاب ىنعو , ثيدحلا رصعلا ماعم ىلوأ تناك ىلا روذبلا هذه

 دلبلا ىلا دوعيإابك ةعارزلا ىف هبراجتو تالصاحلا ىف هئاحيأ عيذي

 ديعبلا هيضام ىلع راتسلا لدسأ موي نم هنع فرصنا ىذلا هؤاخر

 عورشم دوجولا ىلا اودأعاف حالصالا لئاسو نوسدنبملا سردو

 عورشم ةساردف ًاروكشم ادهجاوقفنأو رمحألا رحبلاب لينلا لصت ةانق .

 اهم تفاك ىتلا لامعالا نم ريخآلا مالا اذه ناكو , سيوسلا ةانق

 ابفيظنتو ةرهاقلا مظنتنوديعي اوأشتأ و ضرآلا اوحسمو ,ايمسر ةلحلا

 تاحالص انولخدي اوءديو . . ىطسولا روصعلا لاوط اهيلعمك ارت امم

 اومرخ , مج.دل ةفولأم ريغبيلاسأب ذخاألا ىلا سانلا نورطضيو ةيح

 اهشرو عراوشلا سنك ىلع سانلا اومغرأو لزانملاو تويبلاف نفدلا

 .٠ الل اهتءاضاو
 قل

 ذيشر رجح

 ف هدويجو هنتوك

 ةعارزلا

 | ةيسدنلل عيرادملا

 ةرهأقلا مظنت



 رهسقصو باتك

 ةيسئرفلا ةللاوارتلجيا

 رصع لع

 ةيرحباا ليتل ةمقأو

 تتوودك

 ليلجلا مخضلا باتكلا كلذ ءايلعلا .الؤه لامعأ ةصالخ تناكو

 ةسارد رصم هب اوسردو , مثدالب ىلإ اوداع نيح هوبتك ىذلا

 اهوقفنأ ىتلا مدوبجةصالخ ةديدعلا هئارجأ ىف اوتبثأو « ةلماك ةفاو

 .كلذب دصقأو ع لينلا ىداو ىلإ ةايحلا ةداعال رص مهتماقا لاوط

 12يعتمااود ل'8جيمنع رصم فصو باتك

 .نييرصملاو رصمل ديدج رصع أديب اناذبا تاحالصالا هذه تناك

 ودعلا فقوم اهنم اوفقو امناو ءابب اوبجعي مو اهب اوذخأي مل مهنا معن

 ©" تناك ابنكلو ع رطخملا مغرملا مادقا اهيلعا وهدقأو هراكلا

 ةيرصملا ةضبنلا حرص هيلع ىبيس ىذلا ساسالا رجح  ىرنس

 كين

 رمأ ءافخلا ف نودعي نيسنرفلا نأ ميلا ىع امنيح زيلجتالا نا انلق

 مم لاب تاذ ةلمح ءايلعلاو دونجلاو لطاسألا نودعي مهناو ء اللج

 سمآلا ةقيقح ىلع فقيل نوسلن فورعملا مهدئاق اواسرأف اوعرسأ

 .ضيالار حبلا ىلا نسلن لصو « تناك يأ نييسنرفلا ىعاسم طبحيلو

 ملو « ماشلا ىلا ىنضم مث نويلبان ةلمح لوصو لبق ةيردنكسالاب ىو

 « رصم ضرأ اولزنو نويسفر فلا ل بقأ ىتح هربظ رص ىلوي دكي

 نسلت ناك , دالبلا نوزغي اوأدب مث ديق ىفأ ف م وطسأ أوعضوؤ

 ادج ةفيطل ةروص مهنع هثحب ناكو « نويسنرفلا ديري نيأ ىردي ال

 هف مهنع ثحب « مايآلا هذه ىف نييسترفلاو زيلجنالا نيب عازنلا نم
 نطسغأ لوأ ىف مهيلع رثع ًاريخأو : تيرك ىفو ةروملا ىفو ةيلقص

 .لوطسالا ابق مطحت ٠ ةقحاس ةيزه مهب لزنأ كانهو وجو ةنس

 هفيتليق عاطتساو راوث ىّيودو زيورب هادئاق تامو مامن ىسنرفلا

 ىلا نييسنرفلا لامآ ابعم تشالتو . . نيتتيفسب وجني نأ فورعملا

 مويلا نم رصم ىف ميفقوم مبصأو ع ةللا هذه ىلع اهتوقلعي اوناك



 سمس يا سل

 جفا ملا
 ءادعصلا ايكرت تسقنتو « رصم ىف نيسفرفلا لع بابلا لفقأ

 ءاضقلا ىلإ زيلجنالا حارتساو « ابيلا ةدودرم اهتعاضب » نأ تدك أتو

 رصم ىلا نويسنرقلا بلقناو ءاريثك اهنوشخ اوناك ىلا ةلخلا هذه ىلع

 نييرصملا وحن مهتسايش تأدبو عًانطو اهذاختا ىلع مزعلا اونطو دقو

 ةبج نم حتفلا لاكاب مهمادقأ نودطوي اوأدب انه نمو « ريغتت
 لك لصأ وه اذهو : ىرخأ ةبج نم دالبلا لالقتساو حالصالابو
 حالصاوأكحلل نيواودىلا ىلععمجنم نويسنرفلا اهذفن ىلاعيراشملا

 لاصتالا نم سأيلا اهالمأ ع رارقتسالا ىلا ديبت ةمايس : ديدحجت وأ

 داصرملاب رحبلا ىف زيلجتالا فوقوو لوطسآلا ,طحت دعب اسنرف ممدلب

 ةبرضلا زيلجتالا هل برض دقو ع طاشنلا ضعب ناطلسلا طشن

 ةينرفلاةلاوايكرت

 رعم لم

 آرمأ زابجالا اذه ناك دقو , نيسنرفلا لع زرحي نأ هيلع قبو ةعساجلا

 كلذ ىف ةيناثعلاةلودلا لاجر مث اونوكي مل هرمأب نيمئاقلا نأ ول اروسيم
 رصم ىف نايقتلت ةيرب ىرخاألاو ةيرحامهادحا : نيتلمح اوربد . نيحلا
 . ةدحاو ةعفد نيسفرفلا ىلع نايضقتو

 لضف ذإ , ةطخلا هذه اوذفني ىح كارتالا لبمب مل نويلبان نكلو

 فيرخ ىف هشيحي ماشلا ىلا فقع , عافدلا ىلع موجحلا  هتداع ىه يك

 نيينرفلا مجاهم نأ ماشلا ىلع هيلاو ىمأ دق ناطلسلا ناكو 4 ٠

 هريسم ريك دح ىلا هبشي ع انيه آريس دالبلا ىف نويلبان راس . رصم ىف
 ىكرثلا شيجلا تقشو « افايو ةزغو شيرعلا لبع ىلوتسا , رصم ىف
 ىف ةيناشاو قشمد ىف امهادحإ نيتعقوم ىف هتاقالمل لبقأ ىدلا ىربلا

 ماشلا ىف هيفاوتل رحبلا قيرطب راصحلا عفادم لسرأ دق ناكو « ةيربط

 , ضيبأألا رحبلا ىف اوماقأ دق اوناكو « ةصرفلا هذه زيلجالا "توي لف

 ماعلا ةلح



 ثيعح قديس

 اكع ماعأ نويلبان

 ةيربلا ريق وأ ةمقوم

 ىف ةيسايسنا ةلاحلا
 0 وروأ

 نولبان لحر

 انرف ىلا

 ادبي ربك

 تاضواقملا

 شيرعلا قافتا

 و

 زاصحلا عفادم ىلع اولوتساف ء تعم ىتديس ريسلا وه ًاديدج ايالريمأ

 عي عينم ىوق نصح ىهو , اكع ىلع ىلوتسي نأ نويلبان لواح

 نويلبان ةعاطتسا ىفنكي ملف ء رحبلا ىف دتع ضرألا نم ناسا فرط ىلع

 رازجلانا مث ءرحبلا ىف زيلجنالا فوقول ربلا قيرط نع اهيلا لوصولا

 نم «رخآ ىسذرف سدنبم راصحلا دص ىف هنيعي ناك ةنيدملا ىلاو اشاب
 ابعنعو نوصحلا ىوقي نأ عاطتسا وبيلف هعسا , نيرجابملا فارشالا

 نم سأيلا لك ًاسْئناب ء رصم ىلا نويلبان داع . . ًاريخأو . نولبان نم

 قاثلا كارتألا شيج دجيل داع . ىرغصلا ايس آو ماشلا ىلع ءاليتسالا

 لف ريق وبأ ءىطاش ىلع هدوتج لرئأو ء رصم ىلا هللا ةمالسب لصو دق

 ريق وبأ دنع . مهللع ءاضقلاو مهابزه نم هيلع لبسأ نكي

 رصم ىف اورصح دق نيسنرفلا نأ ىلإ نْذِإ زيلجتالا نأمطا

 مبجارخال رخآ ًارمأ نوريدي اوأدبف مهنم ىثخم ديدج رطخ ةدلآو

 . ةلمج رصم نم

 اسئرف لع لودلا تبلأتو ءايوروأ ىف تدقعت دق لاوحاللا تناك

 ًارهام ًادئاق مالا بلطتو , اهدالب تددهو اهتاكلتم ىلع تلوتساو

 كرتو رصم نم هبوره ربدف كلذب نويلبان معو « نيبلأتملا ةيداع دريل

 ثدحل ؟ا/خو سطسغأ + ىف ةيردتكسالا حرابو ريتك دي اهديلاقم

 . لوآلا لصنقلا حبصيو ريمورب بالقنا

 لوقعم لحرىلإ مبعم لصيل كارتالاوزيلجنالاعم متافتي ريلك أدب

 ةديدع تاضوافم دعب ع مهنكلو : ىأرلا .ىدايزيلجنالا ددشت و ةلأسلل

 شيرعلا قافتا ماربا ىلا اوهتا « ثيع< ىتدس ريسلا ةئيفس لع تراد

 ىلإ ةيسنرفلا دونجلا لقنت نأب ىضقي ىذلا 14.٠ ةنس رياني ؟4 ىف
 ةيزيلجتا نفس ىلع اسنرف

 ةريثكلا تارايتعالا ىلا اورظني مل ارتلحتاىف ةسايسلالاجرنكلو



 ةنسع ري ع سمح

 ليلقي هعضو دعب قافتالا مبلصو ايلف « ثيعس ىدس ابضرع ىلا
 هلوبق اوضفر « هقيفنتت ىف ثيمس ريسلل اونذأيلو هيف مهمأر اودببل

 دونجلا مّن اسي نأ الإ نوضري ال مهن] نولوقي 00 اواسرأو

 ٠ برح ىرسأك نويستر فلا

 دق ةيرصملا ةل جلا نأ تدك أت دق ة ةيسفزقلا ةموكحلا تناكو ٠

 رصم نم اهدونج عاجرتسال لئاسولا ربدت تذخأو « امامت تلشف

 ةريثكلا ام ورح ىف مينم ةدافتساللو « ليوطلا مهرسأ نم مذاقنال

 ءوس هل ففصت نويلات ىلأ 8 ةنسويام ىف تيتكف . ايوروأ ىف

 ةداعال ةبهآلا ذخأت تعرشلب ءابوروأ ىلا هدونجو همدقتستو لاحلا

 ءانيم نم جرخي نأب 8مدنع ىورب لاريمالا تفلكف دونجلا .الؤه

 رحبلاقرتختو ىنايسالا لوطسأللا عم كرتشيو ةنيفس +ه هعمو تسرب

 ةطخلا هذه نكلو ع ةيردنكسالا ىلا إصيو طسوتللا ضرالا

  زيلجتالا ىلع نييسن رفلا عم نواعتلا ىنايسالا لوطساآلا ضقرل تامشف

 ىلا قوشلا مهب جلو رصمب ماقملا اومّئس دق مبسفنأ دوتجلا ناكو

 مهل نوطسبي اسنرف ىف مهوذ ىلا تاباطخلا نويتكي اوذخأف , مثدالب

 هذل ردي لو « مذاقنال لمعلا ةعرس مهنوخرصتسإو م ملاح ءوس

 ابيلع ىلوتسا ىزيلجتالا لوطساللا نآل اسنرف ىلا لصت نأ لا

 نيب بدي قاقشلا أدبو ؛ صاخ باتك ىف ةيزيلجينالا ةموكحلا اهترشنف

 رصم ةحرايمل ًارهاظ اليم مهضعب لامو  نويابان رفس دعب  ةداقلا
 بوره هطخسأ ىذلا ريلك ءالؤه سأر لعو ع اسنرف ىلا ةدوعلاو

 هءاطخا طسبيو ايلا هوكشي ةرادالا ةموكحح ىلا بتكف نويلبان

 ًاصرح .اقبلا ىلإ رخآلا مهضعب لامو , هرمأ ىف رظنت نأ اهوجريو

 عازنلا اذه قرطتو « ةلجآلا ةيراجتلاو ةيسايسلا اسفرف ةحلصم ىلع

 اترق تالواحم

 اهدوتج عاجرتال

 نييسترقلا دونجلا مأس
 نصب :نف

 : قامشلاب جبط نأدهلك شيجلا معلق جت تاور جاتو » دونجلاىلا



 شيجلا باحنا

 ديعصلا نم ىمتر غل

 نودعتس نويسن رفلأ

 ب ليرلا

 سس قي سس

 ًاطوبه ةيونعملا حورلاب طبه امم , تابوقعلاو ةيركسعلا تاىاحناو

 دعب ديعصلا نم ىسئرفلا شيجلا باحسنا اجرح ىمآلا دازو  اديدش

 اوذخأو كيلاملا مدقنف ع ةيرحبلا ريقوبأ ةعقوم ليبق هيزيد هالخأ نأ
 ىلاهألا أدبف ءاديدش !ديدبم دالبلا نودده.و لي دج نم مبسأر نوعقري

 مهناطلس فعض نيذلا نييسنرفلا ةوق ىف اوكش لب ىوكشلاب نوجضي

 نوصبرتي اوتايو ةروثلاب مهسوفن تضافو « ارهاظ افعض دالإلا ىلع
 مهخويشب اوراث نأ طخسلا مهب غلبو « ةيتاوملا ةصرفلا راظتنا ىف
 نييسن رفلأ عم نواعتلاو ةنايخلاب مثومرو

 « مالسي رصم رداغم هنأ ىلا نأمطا دق رييلك ناك ءانثآلا هذه ىف

 2 رصم دودح اوريعي نأب كارتآألل حمسو « ليحرلل تادعملا دعب دَحَأَف

 كارتآلا برقب نويرصملا عماستو « ةرهاقلا برق ىلا اواصي نأو

 ةموكحلا ضفر

 ةيزياجبالا

 سهم نبع ةعقوم

 .. كارتآلا مهنآل ال ,ابيط آبحرت مهب اوبحرو ..ًاغلاب احرف اوحرفف

 ىراصتلا نم مهتوصلخت نويلسملا مهنآل لي

 هعلبو « ثيعس ىندس ريسلا ىلا ةناطيربلا ةموكمحلا در لصو ايلف

 بيجبالو هنا لاقو ,ريسأ ملست مسي نأ امي رش ءابا اذه ىنأ ع رييلكولا

 نيع ىف ذكموي كارتآلا ناكحو « راصتالاب الإ ةناهالا هذه ىلع

 ةنس سرام ٠١ ىف امماح اراصتتا مهيلع رصتتاو مييلا راسف سمش

 ىلع ىرخأ ةرم نويسنرفلا ممصو . ماشلا ىلإ مهنم احن نم رقو ٠

 دارم حلاصو كيلاملا عم مهافتي رييلك أدبو ع ةيابنلا ىلا رصم ىف ءاقبلا
 ىف وهو ءىجوف هتكلو ءاقيقدامظنت رصم ةموكح مظني ذخأو كب

 14٠٠ ةنس وينوي ١4 ىف هلتق ىذلا ىلحلا ناملس تانعطب هراد ةقيدح

 زيلجنالا عم مهافتي ادبف )١( ةيقباس ةلكاش ىلع نكي لو وتيم هفلخ
 نويسنرفلا لقتينأب زيلجثالا ىضرو , رصمنم جورخلا لع كارتآلاو
 ةيلارتجلاةجرد ىلا هلوصو ىف ببسلا ىه ةموكحلا ىف ناطاسلا ىوذ نم ريثكي هتلص تناك )0(

 « ةقباس تاراصتتا وأ رح ضام هل سيل لجرل عوضخلا نوهركيو كلذ نوقرعي هؤالمز ناكو



 تليها

 ىف ناكو كلذ لوبق ىلإ ريلجنالاب ادح ىذلا ببسلا امأ . هدالب ىلإ

 مهني برحلا نا وهف نيسنرفلا مهراصح ىلع اورمتسي نأ مهتعاطتسا
 نايمأ ملص عئالط تأدبو « ءاهتتالا تبراق دق تناك نويلبان نيبو

 اونوك رصم ىف نويسنرفلاو تاضوافملا أديت نأ اوفاخو , ودبت"
 ءابق مهكحم فارتعالاو رصم ىف ممؤاقبا امإ : نيرمأ دحأ نيب نيريخع

 ءارو ايف وأ ابروأ ف ضرالا نم .زحي مهضيوعتو اهنممهجارخاامإو

 لقنب اواجيو ةطرولا هذه نم اوصلخي _نرأ زيلجنالا رث اف ءراحبلا
 ديدشلاءادعلا نملدبتتتأ دق ةيزيلجنالا ةسايسلا تناكو « نييسنرفلا

 , مافتلا أدبف نوتجيدأ ةرازو تءاجو تبةرازو تطقسذإ , مافتناىلإ

 رصم نم نييسنرفلا جارخا مث لمعلا ىف عرسأو « نايماحلصل ديبقلاو
 َْق ونيم سو « 18٠١ ةنس ةينوي ؟+ ىف ةرهاقلا رايلب مس ذإ « ةوقلاب

 ابسفن ةنسلا نم ريمسيد *

 أدبي ىتلاو حوتفلا لاع ىف كيش جتنت مل ىلا ةلحلا هذه تبتا اذكه
 اهراثآ ممأل نآلا ضرعنسو (7) خيراتلا فوةيرصملا ةلأسملا خيرات اه

 كلذ لبق انضرع دقو « ةيرصملا ةضونلاو ىوقلا حورلا وهو « اهاقبأو
 ةسايسلا تببن اهنأ ىلإ ريشن نأ قب ء نارمعلاو ةراضحلا ىف اهراثآ ىلإ

 ءاليتسالا ةلوبسو ابفعض ىلإ ناهذآلا“تتفلو ء رصم ىلإ ةيوروألا

 مهمصاخو مهدعأب لب مهنم اريثك درطضيو مهمصاخم أدق كلذ مهنم سحاو هتورقتحي اوذخاف

  اممايأ رخاوأ ىف للا باص ايق ,ىسلا هرثأ اذهل ناكوب
 ثجرخ ىدلا مويلا وهو ؟ابوه ةنس بام ١9 ذنم هناف ةلودملا ةيسايسلا ةيجولا نمامأ (؟)

 ةسارسلا اهتتيص تذخأوةي رصخلا ةلأسملا تدلو . ىصم ةدصات نولوط .انيم نم ةيسترفلا ةلحلا هيف
 نا دعب رصم ىلع .التسالا ناف . اماه ايداصتقا انعم دنحلا لع ذاوحتسالا ناك اذإ هن"ال : اروف

 تنتف ام ىتلا ىلو'الاةلودلا ةيسايسلا لئاسملا نع حبصأ ةلوبسلا كلت لثمب نويلبان ابضرأي رقتسا
 بجحلا اهرظن قعصب تقرتخا ىلا لوألا ىه اهدحو استرفق _ نالا ىلإ لودلا لاب لغشت

 « تقولا كلذ ىف لودلا راظتا نع رصم زكرم تفخآ ىلا ةعمسلا
 مإ صا ج ىنايسلا رصم خا رات ىف تعقر دم ذاتس'الا

 تيسنرفلا جورخ



 ةلبا راثآ

 رصلدي دجدهع ادي

 تناوب س

 .قرش نوئشب ديدشلا ماتهالا ةرورض ىلإ زيلجنالاتببن اهناو : اهيلع

 نم نوبرقتي زيلحنالا أديب مويلا كلذ نمو « هتارحو ضيبآلا رحبلا
 اورظنو اوبرا ايلف ء كاتم نيدئاسلا نيسنرَملا ةسفانمل ىلاعلا بالا

 .نم ارطخ دشأهنأ اوناتساو ءصيرتي رخآ اودع اوحنبرقنع آلا

 هيلا اوففع ء هيصاقأو قرشلا طساوأ ىف مهفيخم ناك اودع : نييسنرفلا

 ةنامعلا ةلودلا ةباحوهرطخ نمدحلاو ةحافكل ةدعلا اودعأو اعارس

 ..ىسورلا بدلا وه كلذ ع هنم ةتيكسملا

 .ىعامتجالاو ىسايسلا رصم ليةتسمفف رثآلا ةديعب تناك ةلجلا هذه

 راثآلا هذه سحن نحن داكنو عامات ارصح اهجياتن لكرصح رسعيل ىتح
 . .دبعلا مداقتو ةقشلا دعب مغر ىلع مويلا ىلإ ةيقاب

 .نالاذه سيلو ع نيبرصملاو رصمل اديدج ارصعةلخلأ هذه تآدب

 .سيلو ءابيلع اولبقأو امئدايم اومبفوارجيجض ىلع اوظقيتسا نييرصملا
 نونمؤي اوذخأو ميمافأ ىف ترقتسا ةاواسملاو ةيرحلا راكفأ نآل

 ميدقلا رصم خيرات نع رتسلا اوقشك نييسنرفلا نآل كلذ سيللب ع اهب

 اذهنم ءىشثدحب مل , مح لامآ نييرصملا ف تظقيتساف بهاذلا اهدجمو
 دقراكفالا نكن مل ذا « ةنس نيثالث وأن يرشعب اهدعبالو ةلما ءانثأ هلك

 أدج ةمئاق لبجلا بحس تناكو , ةثيدحلا ءارآلا هذه قلتل دعب تجضت

 ,ىلع رطخمال ناك لب ء نويسنر فلا اهلمحت ناك ىلا رونلا ةعشأ ابقرتخمال
 فرصتلاو دالبلا نوئش ةرادإ ف قح بحاص هناىداعلا ىرصملا لاب

 هزفحن الو ةلص رصم ضرأب هطبرت نكت ملو , رؤمآألا نم همه اعف

 وه ثدح ىذلا لكو. هناوأ نآ نكي ل اذه لك : ةفظاع اببح ىلإ

 ش )١( ليوط نمز دعب همايقو هتوشنل فورظلا ويبت
 ايلهأو دالياومحن ةسيح ةقطامب نوسحب اوناك نيذلا نم ليغ رق دوجواذه قاجيالو ()

 أ . سانلا ةماع نع نالا ملكت اهو ع ىرتس اك



 مهفاعضاو كيلاملا كوش رسك ايمهأف ةيتاوملا فورظلا هذه امأ

 ىف هيلع ناكام ىلا اهدعب مهرمأ دوعي نل ىلا ةيلاتتملا تابرضلا هذه

 « دالبلا لهأ روبظ ببلي اطوس كلذ لبق كيلاملا ناك« مايآلا قباس
 ريثكلاب بهذ دق مهل عوضخلا لوطو كيلاملا نم فوخلا اذه ناكو

 وأ ىوتعم مدقت ىأ نع مهب فقوو مهسفتأب نييرصملا روعش نم
 سحأو نيسنرفلامامأ دالبلا اولخأو كيلاملا مزه املق ع ىركف جاتا

 أوأديوةيرخلاب اورعش و ءادعصلا وسفن مهرش نم وجن مهن أنويرصملا

 بقع نوضهنب مهنأ انيدح قابس ىف ظحالتسو « مهسفنأ ىف نوقثي
 .« كارتآلاو كيلاملا ىلع ةأرجلا ةربظم نوكي « اعيرس اضوبم كلذ

 اهدنع لزني ةعاطم ةعومسم: « ةدارا م مهل نوكت نأب ةبلاطملاو

 نوكتسم ىلا  ةلبقملا ةروثلا نأ كلش الو , كارتآلاو كيلامملا

 روعشلاو ةأرجلا هذه رهاظم نم ربظم ىه ىلع دم ةيالو اهتجيتن
 روهدت نم كيلاملا ةوق باصأ ال ادج ةيعيبط ةجيتن ناك ىذلا سفنلاب
 ٠ نيسنرفلا دي ىلع مازبناو

 لبقتسم ىف رثآلا دعبأ نويسترفلا ءايلعلا ادب ىتلا دوبجلل نآكو

 اينوفا لاضتألا ذي دك ريم تديصأ ذإ نى كقلاو قاققلا رقم

 هبلاطمو هتاثعيب ىلع دمع ابيلا هجوتيس « نينادمملا نيذه ىف اهي رثأتلاو
 م ىلع ةلصلا هذه ةادزتسو ع مديري نيذلا نييصاصتخالا ءاملعلا نم
 ماو كلذ لعلكم ءرصمو اسقرف نيب ءادعلل رثأ لك لوزيىجحمايآلا

 لك ىفر صم مي لب ,ذاتساللل ذيملتلا ةقالعب هبشأىهةقالعو ملصو

 اريك كلذ ل ىلعدمحج قشيسو , اهتحلصمل لمعلاو اسنرفل ليملاب ةبسانم

 مهيديأ ىف ةيوعلاو نييسنرفلا ةعينص هنأب هيمري نوتسرملاب لاذ ال ذإ
 كلذب هنأ دقتعي - نوتسرملاب ىأ  هنآلل هعيراشم لك ىف هضراعيو

 ةوقلا نم اهلاح ىلع ترمتسا اسنرف نأ ولو « ابسفن اسنرف مواقي
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 ىف ةلملا رثأ
 ركفلا لبقتس

 رصف ل ملعلاو

 اسنرق نم ةقالملا

 دلما دب رصفو



 وحن انترق ةسايس

 ةيئرفلا ةناقث

 ىشرفلا نوتاقل#

 دل 4ةاذم

 اهتاعرو اسنرف ةقادصنم ًاريثك رصم تدافال رشع عساتلا نرقلا ءاننأ

 بعاصملاب ةلفاح بارطضالا ةديدش تناك ةريخآلا هذه نكلو

 « نويلبات طوقس دعب اديدش أطوبه ابمهسأ تطبه لب تابكنلاو

 ءاروام ىلإ نطفتتو ةياعرلا قح ةفطاعلاهذه ىعرت تناك اسنرف تلو

 ىأ ىف رخأتت مل ابنكلو , مظع بسك سم رصمف زاتمملا زكرملاإذه

 ءادعالا عم رصم سأر ىلع اهديب ىوهت نأ نع تاظحللا نم ةظإل

 : طقف ةدحاو ةرم رصم بناج ىلا تفقو اهنأ ولو ء.ءادعألا لبق لب

 لك كلذ نم امل ناكل ليعامسأ نوبد لك اشم ءانثأ وأ الثم ورى . ةنس

 ناك ىذلا دلبلا اذه ءازا هدحاو ةسايس ىلع تبثت ل اهنكلو : ريخ

 رايك الاو مارتحالاو ريدقتلاب اهيلاويو بحلاب ابصتخم

 ع ىنرقلا ملعلاو ةيسذرفلا ةفاقثلل ًآابصخ ًاناديم رصم تحبصأ
 ابمرقأو نييرصملا ىلإ بادآلا ناولأ بحأ ىسنرفلا بدآلا حبصأو

 ركسفلاو ةفسلفلا ةمنأ نويسنرفلا ةفسالفلا حبصأو < مهسوفت 3

 نأ رثالا اذه قمع نم غلب دقو ء رصم ىف ةناقثلاو ةضبنلا ءامعز دنع

 دوهجنم اولذبام مغرلا ىلع هيلع ءاضقلاو هتبراحىف اوحلفي ىل ريلجتالا

 ةغللا اوضرف دقف ( ةنس نينامث وحتي كلذ دعب ىأ ) رصمل مهلالتحاذنم

 « ىرخأ ادنه رصم نم اولعجي نأ اولوا- و سرادملا ىف ةيزيلجنالا

 اهناكم تلتحاف ةيسنرفلا ةفاقثلا تداع ذإ ليلق رثأ الإ كلذ جتني لف

 رشع عساتلا نيئرقلا فرصمىفركسفلا ةمتأ ءالؤهو .اهريغ لع تبلغو

 هذه ممأ لعلو . ةينيتاللاو ةيسنرفلا ةقاقثلا هرثك أ بلغت نيرشعلاو

 ىلع, ىرصملا نوناقلا مس و ىذلا « ىنرفلا نوناقلا وه ةقاقثلا راثآلا

 ضوعابسك ىعيرشتلا اهئارتلاسترف تيسك كلذبو « هنعلةّ لبهرارغ

 اذإو . رصم ىف لاملاو ةسايسلاو برحلا ناديم ىف هترسخ ام لكابلع

 نوناقلا ةسارد نأ نوري ًادج بيرق دمأ ىلإ اوناكنييرصملا نأ انيلع
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 نوكي نأ ناسنالا بسحو « ريدقتلاب ةريدجلا ةديحولا ةساردلا ىه
 ملعلانم غلب دق نوكي ىتح كلذ ىلإ ام وأ اراشتسم وأ ايضاق وأ ًايماحم

 اسنرف ىلإ رفسلا ىلإ مبنم ريثكلاب عقدي ناك كلذ ناو.« هتياغو هاهتنم
 !متاعدو رصم ىف ةنيتاللا ةفاقثلا لسر كلذب اوناكف نوناقلا ةساردل

 ع ةينيتاللا ةفاقثلارصم تداساذب.و  نييسفرفلا تافاماولك ًاذابمالعأو
 ( ةيزيلجنالاو ةيناملآلا ) ةنوسكسلا ةفاقثلا ىلإ نويرصملا نطفتي ملو

 . ادج بيرق دمأ ذنم الإ

 حبصأ ذ] ًارفاو ايداصتقا ايسك كلذ بناج ىلا اسنرق تيسكو
 اولانف ء مويلاىلا لع دم ذنم رصم ماكح دنع زاتمم ماةم نيسنرفلل
 ىرت لازت الام لالغتسالا قوقحو تاراكتحالاو تازامالا نم

 دارأ ام سكع ىلع نويسنرفلا ناك دقو , مويلا ىلا رصم ىف هراثآ
 مهمه حبصأو , مريغديف راجي مل ًاديدش ًاعشج اوريظأ ذإ «نوبرصملا

 ءهب زوفلا نكميام رثك أب زوفلاو  ًابعشو ةموكح نييرصملا عادخ

 سيوسلا لانق ةلأسم ىف رصم حلاصم لاح مهفقوم ركذن لازن الو

 ثيحب ع تازاتمالا ةلأسم ىف ةديدشلا مهتضراعم وأ ليعاع<ا نويدو
 زيلجنالل رص اوملسأ نييسنرفلا نإ انلق اذإ ءىطخمال

 عرذتت تناك ع ماشلا ىف زاتمملا ىفاقثلا ماقملا اذه لثم اسنرفل ناكو
 ةيكيلوثاكلاب عرذتتو , ةيكيلوثاكلا ةيريشبتلا ثوعبلا ثعبتل معلا رشنب
 تفلخ دق ةيبيلصلا بورحلا تن و «ماشلا ىف ىسايسلا !هتاطلس ةدايزل
 ثوعبب ماشلا ىراصن بحرف. ةكيلوثاكلا نم ًاقيمع ًارثأ ماشلا ىف
 ىف ةيسفرفلا ةفاقثلا تكز مث نمو , مهتاملعو مهيرشيمو نيبسنرفلا
 نواهآلا لامو ةيسفرفلا ةغللا ترشنت ناو , صوصخلا ىلع نانبلو ماشلا

 !رهاظ اليم نييسنرفلا ىلإ

 ةفاقثلا تماق - _رانبلو رصم س نييوقلا نيداعلا نيذه ىلع

 اسنرق تازاتما

 ةيداصتتالا

 ٠ مادلاو انرف



 م عقل دم

 ع ىرخأ ةفاقث اهيلخت داكتال داملاةيوق ىمالسالا قرشلا ىف ةيسنرفلا
 .نود - تحبصأ ىّتح اهملغت لع سانلا لبقأو ةيسنرفلا ةغللا تداسو
 ىذلا اهناهربو ةبوروألا ةفاقثلا زمر  ايبوروأ تاغل نم اهريغ

 مولعلا ءامحاو قرشلا ركفلا ةضهن تناك نانيلو رصم ىفو . ءىطخمال

 ظوحلم ىوق ىنيتال ىفاقث نول بادآلاو مولعلا ىلع بلغف ء« بادآلاو
 : اذه انموب ىلا

 .اهتارمث كزأو ةيسنرفلا ةلجلا راثآ زعأ وه  انباسحيىف اذهو
 . ليلقي سيل لضف وهو

 . ةلخخلا هذه اهتفلخ ىتلا ةيلعلا راثآلا دنع ةظحلا فقن نآ انمهمو

 ,ىمايس لشف نم نييسنرفلا باصأ امع ضوعلا نسحأ اهتاذ ىف ىهف
 ٠ ةلخلا هذه ىف قرحوأ

 ءايلعلا ديو - رضم ىف هيلا انرشأ ىذلا  ءالعلا شيج رقتسا
 ٠ مدوبج نولاوي آ.نمءء رييلو 310هجج جنمو (2هدغع هتنك لاثمأ نم

 .حمست مل ىلوألا اهتس ىف ةلخلا فورظ نكلو ع نويلبا' فارشا تحت
 هدوهج جتننو عمجملا طشني ملف . حيحصلا جتنملا لمعلاب ءاملعلا ءالؤمل

 ةنجل رييلك نوك 00799 ةنس ريقوت ١5 قف ونيمو ريلك ىدهع ىف الإ

 : ةيتآلا ناجللا ىلع لامعالا تعزوو عمجملا لمع مظنتل ىربك

 ةعانصلاوةراجلل - +4 تاداعلاو نيدلاو عيرشنلل دن

 ةعاررلل - ٠ ةرادالل «٠

 ىعيبطلا خيراتلل - ٠7 ةطرشلا ماظنل

 ةمدقلا راثآلل ب 4 22 ةموكحلاو خيراتل -
 ناضيفلاو لينلل - ٠ 20 ةيركسعلا ةلاحلل  ه

 هلامعأ ىلا و 000 لم 02أع ليلجلادبعملا اذه أدب كلذدبو



 هذه ىلع ةعطاس ءاوضأ قلآف ءةيرصملا ةايحلا ىحاون ىتش ىف هثوحبو
 تاكو « نورقلا تانلظابيلع تنارو لبجلا اهيشغ ىتلا ىحاونلا

 نوعسويو اهقرطف وقس نوليزيو ةرهاقلا نومظني اوأدب دقن ويسنر فلا

 ىكزلا رونلا ابلصوو رودلاو قرطلا هذه سمشلا تلصوف اهتاقرل
 ١  ةايحلا بييد اهيف بدو ابعوبر ىف سفتتت ةابحلا تذخأف

 رثآألا دعبأ امل نوكسس نارمأ .ايلعلا . ءالؤه لامعأ جئانت نم انمهيو

  كثيدحلا رصعلا ىف ىعامتجالاو ىسايسلا رصم لبقتسم ىف

 مأود ءابخرات فشكو ةميدقلا رصم راثآةسارد وه: لوألا

 سودييأو ةبيط ىف ةميدقلا راثآلا ةسارد ىف هب اوماقام ثاحالا هذه

 هيلا لصوام ردقب ًاقيقد ًافصو راثآلا هذه !وفصوف ا

 006 مهيديأب اهروص اواقنو مهملع

 8 عطل راشوب طباضلا دب لع ديشررجح فشك كلذ بقعأو

 تنويليماش بائشلا ملاعلا دب ىلع ع ةنس نبرشعب كلذ دعب هزومر لحو

 تاقلخلا ةلصتم ْضس راتلا ةلسلس كلذ تماقتساف « ©طجصوما:هع

 فرعو , ميدقلا دلاخلا رصم دجينع راتسلا حيزأو ء تارقفلا ةلوصوم

 , ةيلاعلا ةراضحلا ةريس ىف هماقم ديجملا ىرصملا بعشلا اذه سانا

 ديدج دهع كلذب أدب لب لالجالاو رابك الاب هيلا نورظني اوذخأو

 . نييرصملاو رصلل

 ها +

 وحن ر يست تناك رشع عباسلا نرقلا ةيادب ذنم قنتخت ةرهاقلا تناك

 تل 1ىذلا.ىبسلا ريصملانم وجتتال نأ الاردقمناكو , اديئو بارخلا

 ع ناوريقلاو دادغك اهتمدقت ىلاىركلا ةيمالسالا مصاوعلا لكديلا

 اهل ةميق ال ةريغص ةيرق ريغ ودغت الو : ابلهأ اهرجبمو اهرمأ طحني

 <« ىمايضلا رصم خيرات 3 تعقر د26 ذاتسالا ©)
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 . اهب تطاحأ لأ فورظلاو اهسيسأت كح  تناكو . باسحالو

 ليتلانع ىأتمب تناك رهوج اهساسأ عضو موي نم ظحلا ةثيس ةنيدم
 .كلتاهيلع فرشتو « هلامرو هتبرتأب ائيشف اعيش ابمدريو لبجلا اهنضتحي
 هتنناك ىتلاو ع اذه انموب ىلا تماق ذنم رصم دنحي هللا اهف رشي ملىتلا ةعلقلا

 . ةيعرلا لذو بصاغلا نصح ابخيرات لاوط

 .يساجويىلاخجا ردب اهءانب ددج ذنم ءانبلا ةكح ةيوق اهراوسأ تناك

 هذهقنع طغضت ةيوق ديأ اهن 5 تحبصاف ءاهرلا نم ةمخضلا اهءاوبأ

 «بارخلااهلا لقتتيو تومت ءايحآلا تناك ائيشف اًئيش تومنف ةنيدملا
 ملاح ليقأ ايكو ء ةيحان ىف سانلا لحم موبلا لحي ىضقني ماع لك

 هل اهيدؤت ع مراغملا ضرفو لاملا بلطي اهايح دراش كوامم وأ ديدج

 ف اهنم دعي ملو ابعانص قامأو اهرجاتم تسلفأ ىتح : ابهلو اهمد نم
 .ضرآألا ىلع ىرتت سانلا نم حابشأ الإ « ريثع نماثلا نرقلا علاطم

 وأ ةيرض هعفدتل توقلا عمج ىف رمعلا لذ « تاودآلا اهنأاك

 اوابقأام دنع نويسنر فلا اهآر نأ ةيارغ الف , ةمارغ وأ ةيدف وأ ةواتأ

 دقو , نافك لاب هبشأ ىه راطأ ىف سانلا نم فئاوط مضي املظم ارق

 هفالجالا نم ةملاظأا ةمغطلا هذه ىلا لام وأ ريخ نم اهيفام لك لقتتا

 نم أطح ةيدنجلا ىلا مهءاسقتا دعي نيذلا ع دونجلاو ءاقرالاو ديبعلاو

 . ىركسعلا فرشلا

 2 دع ش

 اهلاوش نم اهقشت ةزيغص ةعرب ع نائيش الإ ةايحلاب ابلصي ال ناكو

 عبنم ليتلاب هلصت ىلوآلا : رهزالا نم فئاز لايخو ء اهونج ىلا
 ملعلا عبتم ةيمالسالا ةقاقثلاو مالسالاب ابلصي ىناثلاو ء رص٠ ةايح

 . ىمطافلا رصعلا ذنم رصم ىف مالسالاو



 ها قادم

 ىذؤي الكض سس ملعلا درومو ءاملأ دروم - نيدروملا الك ن اكو

 ةئوآلاو ضارمألاب جيلخلا ضيفي ء لايخ نم الايخ « ديفي ام رثكأ

 . لبجلا ىلا برقأ .ىه معلا نم روشقي رهزآلا ضيفيو
 ءملا لمح داكي ال ءاحمت ايساق تاوتسلا هذه ىف لينلا ناكو

 ذخأو عرازملا وزغت ءارحصلا تأدبف «تاونس طحقلاب رذني ىتح ةنس

 عباسلا ررقلا رخاوأ ناكاذأ ىتح , ائيشف ائيش لقي دالبلا ريخ

 ىلع نوفقي هلهأ داكي ال ءاليزه اليحت الظ ابلكر صم تحبصأ رشع
 لوأب الوأ مهنم نوذخاي ء طايسلاب نودالجلا مبفلخ نمو , مبمادقأ
 ابطسو ىفو , معنلا تاتفو ريخ لا فارطأ نم ممل عمتجي نأ ىبع ام

 زيزع ربق ىلع دهاش اهناك اهبارخو اهراوسا ىف ةرهاقلا موقت

 اهنكلو «ديعب نمز ذنم ريغتلاب رذنت هديدج ضراوع سانلا رصبأ
 دق نويرصملا ناك. رمآلا ءىداب ىف كردت داكن ال ةيباخ ةليثض تناك

 كارتالا وا كيلاملل اوعفدي نأ مهتقاط ىف دعي ملءامات اسالفا اوسلفأ

 نع عطقناف دصوا دق ةيقرشلا ةراجتلا قيرط ناكو ءادحاو الم

 بعنشلا الا اودحي لق ع ليبسلا اذه نمريخلا نم ميلصي ناكام كيلاملا

 ام لك سانلا لذي اذإ ىتح , ةيهارك وأ اعوط نوديري ام ممل ىدؤي

 ةموتحلا ةتياهن ىلا رمألا لصو دقف مبعوج دسيام مهيدل دعي ملو مهدنع
 ديالو . هنوعقدي ام مه.دل سيل هنآل عقدلا نع سانلا فكي نأ دب ال
 ةليحلا ىلا ؛ قاهرالا ريغ رخآ ءىثىلا !وأجايف كلذ كيلاملا مبفي نأ

 نوفعضيو نونيلياوذخأ ماياألا رمىلعو ء بلطلا فساملالاوةاضارملاو

 روعشلاو ضوبنلا ىلا ابليس  ةيعرلا ىأ  تذخأف : ةيعرلا مامأ
 ليلق دعب اهارتستلاةئدحلا ةضبنلا ةمدقم كلذ نوكيو .. الوأسفنلاب

 رصم خي رات ىف رثآلا دعبأ هل ناكر خآ رمأ ىلإ كلذ لبق نطفتنلو
 ةايحلا ماوق نأ نه قباسلا لصفلا ىف هانرك ذام ءىراقلا ركذي دقف

 رصم لالحمضأ

 ديعاورلاةيحانلا نم



 نييرصملا روبظ

 حرسم ىلع
 ةسايسلا

 هنادلب ىف نوميقملا سانلا ةماع مه امنإ :ىنداآلا قرشلا دالب ىف ةراضحلاو

 مهلا صياع نوظفتح ءالؤه ناو . هبعارمو هعرازم ىف نورشتنملا وأ.

 ةعيبط نيبو اهنيب نوفاوبو اهنوبدمو انواقصيو تاراضحلا ناولأ نم

 تاوزغلا هذبب نيحلاو نيحلا نيب نورس سانلا .الؤهنإو , ممدالب
 ممرهظع نوربظي مهناو ,مهيلانمو كارتآلاو ودبلا اب موقي يتلا ةمادحلا

 ذخأي كانه . مبحير تنكسو ةارغلا .الؤه رمأ لحمضا اذا قيقحلا

 هذه . . ثوروملا ىنارمعلا مبطاشن نوأدبيو روهظلا ىف دالبلا لهأ
 نويسفرفلا لبقأ . نآلا ابسردىؤتت ىلا ةريفلا كلت ىف قيطتت ةرهاظلا

 كيلامملا مازهناب ىهتا « فينع عارص كيلامملا نيبو مهنيب ناكف
 افاعض الإ مهارن دوعن الف ء ةيرصملا ةسايسلا حرسم نم مب ورخو

 . نادوسلا ىفايف ىف وأ ىراحصلا ىف نيقرفتم , نيعم الو محل لوحال

 ضوبللا فنوذخأيف مهنع طغضلا فو كلذب رصملهأ رعشو

 ع طاشنلاو لسمعلاب ام اعون - لاحلا .وده مه.رغيو « روهظلاو

 ء انيح نوقفوي « رمآلا لوأ فوخ ىف حرسملا ىلع نومدقتي مهارنف

 . ًامايأ كيلامملا مدوسيو اموي كيلاملا نودوسي ءانايحأ نومربنيو

 اوقرفتو مهنتك و ش ترسكنا دق كيلامملا اذاف ء اوقيقيف هللا ندور ىتح

 نوزفقي كلانه . ةمئاق هدعب مهل موقت نل ىذلا هءاضق مهيف هقلا ىضقو

 نييسفرفلا نوك راشيو دادعتسالا نسحو تابثلا نم .ىش ىفناديملا ىلا

 ةكرشلا هذه نم مهيصنب مايقلا نوتس< و دالبلا نوكش ةرادا ىف

  ىوقلا روعشلا هبشي ءىش نع نوئننيو روهظلا ىف مهتدارا أدبتق

 مهةومح نع نيسنرفلا نودهاجمو ؛ نيح ىلأ نيح نم ةروثلاب رجفني

 نوقفوي مهكلو . اريثك ائيشبعاتملا نم مهل نوبيسيو اديدش ادابج

 دجنل انتا ىتح ,اديدش ايذج مه: ويذجيف نيبسنرفلا ىف ريثأتلا ىلا

 نوفرتعي مهنكلو انايحأ مهيلع نودرمتيو انيح مهل نونعذي نييسنرفلا



 بقال +

 . نايحآلا نم ريثكح ىف مهتوقو مدوجوم

 دبال ناكو « ىداولا اذه لمهأ ىف بدت ةايحلا 'تأدب كلانه

 مهيلع دايتعالا وأ كارتآلاب لاصتالا نيبو مهنيب لاح نأ مهضابن ال
 لعجيوةب رصملا ةيصخشلا فعضي مهل عوضخلاو كارتالاب لاصتالانآلا

 هقوقح نع ةمانتسالا ىلإ هب ليمي دايتعالا اذهو ء ًاعيطم اعيان ىرصملا
 نييرصملاتيأر كلعلو ءرومآلانم مه-ام لك ىف كارتآللا ىلإ نوكرلاو.
 -رصم ضرأ ىأ ضرأآلا هذه نإ نسلنل اولوقينأ نويحتسي ال
 ةلصلا هذهل آعطق ةيسذرفلا ةلجلا تناكف ؛ مبضرأ ال ناطلسلا ضرأ ىه
 تاونس ثالث نيبرصملاو كارتآلا نيب ليح ذإ « دامتعالا اذهل التقو.

 الصتم ًانينح كارتآلا ىلإ اونح نييرصملانأ ىف عازت الو . اهوح ام وأ.
 فاخي ىذلا رصاقلا لفطلا روعش نورعشي اوناكذإ «نامزلا اذه لوط
 ء ىنرملا وأ ىصولا هبناج ىلإ ناك اذإ الا حيرتسي الو هدحو ةايحلا

 ءاضق ةيناثلا ةرهاقلا ةروث تناك مث . هيلع دتشي هيذؤي امهالكناكولو

 ةروثلا ىلإ نييرصملاب اوعفد مهنآل كارتآلاب نيبرصملا ةقث ىلع مات
 , اهرازوأنوامحو ابيل نواصي ممدحو مهوكرت مث اهنارين اولعشأو
 دعي كارتألا وحن نييرصملا روعش نع ريعي تاداسلا ديسلا وه اذهو.
 لوقي ةلودلاادختك نال هبتك ىذلا باتكلا ىف ع ةروثلا هذه لشف
 ىذلا مكر كسع ماعطإ ريغصلاو ريبكلاو ريقفلاو ىنغلا متمزلأ د : هف هل
 ىف مكدابج ناكف تاياغلا ةياغ ببنلا ىف غلبو لذلا نينمؤملاب عقوأ
 ران ملعشأو اهنمأ دعب دلبلا لهأ متفخأ . ىهالملاو تاقبوملا نك امأ
 )١( .« روتسلا نم ناريفلا رارف متررف مث ةنتفلا

 )١( ةنقلا ىذو لاوش ثداوح ١١م ص ؟ ج ىتريجلا ١66
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 نييرصملا روعه دب

 نم نيرصملا سأي

 كارتخالا



 هد ةياتت

 ,حراصم مهنيعب اوأرو  كارتألا ىف نييرصملا لامآ تباخ اذاف

 رصمو بوطخلا دالبلاب تطاحأ دقو لوعملا نوكي نم ىلعف , كيلاملا
 كب دارم لاق 6 ًادبأ اهوكرتي نلو جنرفالا راقك افرع »

 .. نيعئاط ال نيهركم , مهسفنأ ىلع نويرصملال وعي نأن مرفمال ناك
 .نأب نوبلاطم مهنأو مهقتاوع ىلع ةاقلم ةعبتلا نأ نويرصملا سحأ دقو

 .نم ةيامحوأ ىكرت نم ةياقو ءادعألا نم مهل سيلف «فوخ نود اولمعي
 .ىف مهبواسأ  بعشلا ةنسلأ مثو  ءاللعلا ريغي نأ دبال ناكو كولمم

 .نم بيصنب نوذخأيف ةيلوثدملاب اورعشي نأدبال ناك ىسايسلا لمعلا

 .رثآألا ديعب ريكفتلا ىف روطت اذهو « ىضتم امف هب اوعنق ام رثكأ لمعلا
 .دعب بعشلاق تكي نل . هيلي امو دبعلا كلذ ىف ىمايسلا رصم لبقتسم ىف
 .ديدهتلا نم فوخلاوأ دوعولا ىلانوكرلا مث جاجتحالاو جايملاب كلذ

 .هلزعبلطيو مك احلا ىلع هطخس بايه ريغ ناعيو هدوهج لصتتس لي
 ,عنقي نلو « ةريسلا ءاسأ اذإ مك احلا علخ ةيعرال نأ نم ًادكأتم

 .هارتس لب تاراحلاو عراوشلا "ف « ةكركلاو » جبجضلاب كلذك

 ماقأو ىكرتلا ىلاولا علخ بحت مل اذاف هتمالظ عفريل ةعلقلا ىلإ ريسي

 .ةطاسولاب ءاسلعلا ىنتكي نو ؛ هلدع ىف قثيو هاضري رخآ لاو هماقم

 هنوبطاخيو نيموكحلا نومعزتيسسم لب ع نيءوكحملاو نيك احلا نيب
 ديدجلا ثعبلا وه اذهو « ىنعملا ةديعب ةأرجلا ةديدش ةجبلب نيكاخلا

 .نرقلا نم ىلوآلا تاونسلا ىف اهتغلب ىبلا ةوَدلا هذه رس وهو ع رصمل

 . هتاراصتتا بيسو ىلع ده دامع وهو . رشع عساتلا

 رصم نع نييسذرفلا ءالج مت نيح ىلجتيو ربظي روعشلا اذه أدب

 ةرم نيقوسم مهسفنأ نوبرصملا دجوف ابللا كارتألا ةعجر تررقتو

 .هباذع ميقيذيو هناطلس مييلع ديعي ىكرتلا ناطلسلا ىلإ ىرخأ



 ةرمللو لالقتسالاب نوثدحتي اوأدبو ًاديدش ًاعور كلذ نم اوعورف
 اوعضوو لالقتسالا ىف ىداولا اذه ءانبأ نم ةعاج 'ركف لوألا

 اسنرف ىلإو ارتلجتا ىلإ فخ « ًامرتحم ًادفو اومظتو ع كلذل اعورشم
 . دالبلا لالقتسا ققحيل

 تيثو « تباخ دق لالقتسالا ىف مهينامأ نأ نويرصحلا كردأ ايلف

 مهسوفن تقرفت ناطلسلا ةعاط ىلإ مبمغر ىلع نوقوسم مهنأ محل

 روعشلا اهداز هنيب ةرهاظ ىكرتلا كملا تاليو مهل تاجتو , تارسح

 اهنعريبعتلا نسحأو ولعت مهاوكش تأدبف ع ةوقو اداقتانطولاو سفنلاب

 . ىنربجلا ليلجلا خيشلا مايالا هذه ةيوار

 ىلإ مهنيعأب نوتفلتيو ءصالخلل نولمعي نويرصملا أدب انه نم
 تناك , ردقلا مه هدارأ ىذلا رثاعلا ظلا اذه نم موب جرخي ذقنم

 تناكو , كيلاملا كيلاعصو كارتآلا شابوأ نيب ةملاظ ةمسق مدالب

 الإ مبمامأ اودحي ملو , كئاوأ ملاظمو ءالؤوه ىذأل٠ةدراب ةمعط رصم

 ةساسسو رومألا ةدابق ىلونت تناك ىتلا ءاملعلا نم ةبيطلا ةفئاطلا هذه

 اهولوأف ءرشع نماثلا نرقلا ل ئاوأ نم م رمآلا عقاو ىف - بعشلا

 ىلإ اهليس ذخأتو ىعستو طشنت تآدبف , نوعلا الاودمو مهتم

 ديسلا ليلجلا ملاعلا كلذ قداصلا اهزمرو قطانلا اهناسل ناكو ةايحلا

 . مركحم ربع

 ع

 ىأ  سانلا ءالؤه سوسن ىكل م : هتاركذم ىف نويلبات لاق.

 مقننأ دبال ناك مهنبيو اتنيب تو ءاظعو قم دال ان قييرفملا

 ءابقفو ءاملعلا تلضف دقو , مبسفنأ, مءاسؤر اوماقأ الإو ءاسؤر مييلع

 (ًايناثو) مهتعيبطب  ءاسؤر ىنأ  كلذك اوناك (الوأ) مهنآل ةعيرشلا

 راكفأن ع أكنت هنأ تابقعلا ربك أ نأ فورممو «نآرقلا ىرسفماوناك

 لالقتسالا ةركفروشن

 نييرصملا دنع

 رصم ىف .الللا
 ىسايسلا مذ رقت دايدزاو

 راملطلاو نويلبات



 مركم ربع

 د] م هادم

 ب عازت نود كح مهناؤلو أنبل اًكلَدَح ءاملعلل نآل ( ًاثاثو) ؛ ةينيد

 لبق الو اناصح نوبكري فيك نوفرعيال « ةليضف دالبلالهأ رثكأ
 اليس مهنم تذختاو اريثك مبنم تدفأ دقو « قرح لمع .ىأب محل ٠

 . ©) « ءاضقلا ناويد مبنم تفلأو ء بعشلا عم مهافتلل

 تافص ىه هذه تناك دقف « هيلا بهذ امف مظعلا دئراقلا .ىطخي مل

 ياوصلا لك ايصمنوليات ناك لب , رصمف نيبسنر فلل مه”دئاقو ءاملعلا

 همزتت تناك اهنآأل بعشلا نيبو هنيب طسوتتل ةئفلا هذه راتخا ىف

 هاوكش نع ريعي ىذلا قطانلا هنأسل تناكو عانلق م هنوكش ىلوتكو :

 اذهو . نوعيطقكيلاملا ىلع هرفاوأ ليو ع هطخسوهجاجتتحاو بعشلا

 ىدبملاك مايآلا هذه ف رصم لاجر نم نيزرايلا لع قيطني فصولا

 رابك نم مبنم برتقي نمو « ىمويفلاو ريمآلاو تاداسلاو ىواصلاو

 هفصو كب دارم زجوأ ىذلا قورحلا دمحأ دسلاك راجتلاو نييرصملا

 . ع كولملا مدخي نم كلثم » هل لاق اميح

 « ثيدحلا اذه ىف مركم رمع ديسلا باسح بسحب مل هنكلو

 الو نيللاب فصتي ال ءاملعلا نم رخآ انول هيف ىأرل هركذ دق ولو
 .روعشلابو « ةينطو هيمست .نرأ عيطتست ءىثب امتإو مالستسالا
 رع ىأ  هنآل لجرلا اذه ركذ لفغأ هلعلو ةيمالسالا ةماركلاب

 ًاقده ناكو « افكتعم وأ ًاديرش ىسنرفلا رصعلا لاوط ناك (5) مركم
 هؤالمز لب :.هدحو نويسنرفلا هيلع اهنلعي مل تلا ملظملا نم ريثكلل

 000 تدسصمدعمع 0 ظن عومتع, 701 11مم. 1515و. 0)

 يمهسععممهلهمعع, لع للدجماغمم ا7هآ, 20 ممر 85-54

 هه ص شماه ء بوقس لارتجلا ٠ لابرغ ذاتسالا ةلاسرب درأولا صنل نع ةمجرتم

 لدملل هن ع ةيصخشلا ةوقو ةمحلا ولع قم بناج ىلع ناكر مع ديسلا نأ رهاظلاو » م

 «ىسايسلا ةوفنلا ىلع
 ١٠١ ص ع بوعي لارتجلا : لامرغ ذاتسالا



 سؤ مودل

 اووومل هتامقا لع اتوا فاديا "نع هدانا مهرس ىذلا ءايلعلا

 . هتلزامب اومعتيو هناكم
 ءهبجو هللا -مرك ىلع مامالاب هبسن لصتي في رش مركم رمع ديسلا

 فارشآلاةب اقنىلإ ىقترا فيك لعنالو . لعتو أمتابيفو طويسأ ىقدلو
 ميظع بهاوملا عساو ناك هنأ بصنلا اذه هغولي نم مبفت اننكلو

 رمع اودجو اوابقأ نيح نيسنرفلا نأ كلذ انلدكؤ يو , رادتقالا

 0 . اباسح احل بسحب ريبك ةيصخش

 لصفلاىف اهرمأ انلصف ىلا ةيمالسالا ةينطولا لثمتت مركم ريعف

 نييسنرفلا ةضهانم ىلإ هتزفح ةيمالسالا هتفطاع نأ ىأ . قاسلا

 'هرطاخ ىف ةيسنرفلا ةلخلا تلثمت . رصم نم مهجارخال ىعسلاو

 محل ارافنتسا سانللهتدابق تناكف ع مالسالا ىلع ةنارصتلا نم ءادتعا

 نطفنت نأ ىئبني ام اذهو « ةيمالسالا مهفطاوعل ةرانإو ىيدلا دابجلل

 ناكف  نمزلا كلذ ىف ةيرصملا ةكرحلل خيشلا اذه ةدايق ىف هيلا

 روعنشلا ىلإ أجل رومالا نم رمآل سانلا فطاوع باملإ دارأ اذإ
 قريبلاةماعلا هتمسأ اريك اقرييابنم لرنأف ةعلقلا ىلإ دعصو ه هراثأف ىنيدلا

 « ةماعلا فولأ همامأو « قالوب ىلا ةعلقلانم هيدي نيب هرشنف ع ىوبتلا

 ملف . رافكلا در ىلإ مهواعدو ىنيدلا دابجال سانلا اراقتتسا وه اذهو

 ىذلاىوبنلا قريبلا وهو مالسالا لعام او رصم لع هلخىذلا ملعلا نكي

 . نييرصم ريغ وأ اوناك نري رصم هنع عافدلل نوملسملا مه نأ ىغبقي

 ضعبلا غلابي ا ةحصالو  ىرن امف  مركمرمع روعش ليلحت كلذ

 روطتيس امإ « حميحص ىوق روعشو ةقداص ةينطو نم هب هفصو نم
 ةروص ىف اهيلا لصيال هنكلو ةياغلا هذه وحن مايآلا عم ربع روعش

 نيب لاحت نأ نم ديال ناكو كلذكر عمبصي ىكلو . ةصلاخ ةيفاص

 ناآللاب رغ ذاتسالا لوقي اك« ةيمالسالا ةعماجلا تاوعد نيبو سانلا
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 عمركم رع ةينطو



 دابجلل سانا راغتتسا

 مركم رمج ةرجم

 رصم ىلآ داعي ربع

 أ الاس

 ., امهنأ , ةيموقلا ةينطولا ريغرخآ .ىش  انركذ اكةيمالسالا ةينطولا

 ةينطولا . . . ىرخالا دوج و قنيامهادح] مايقو ضراعتلا مامتناضراعتي
 هرعاشم هجوتو هيق هدهزتو هنطوو ناسنالا نيبام دعايت ةيمالسالا

 وه : ةيحضتلاو ةياملاو بحلاب ريدج دحاو .ىش وحن هفطاوعو هبحو
 حلاص عم ناطلسلا ةحلصم تضراعت ول . ةيمالسالا ةلودلاو مالسالا

 نسلن لأس اذإو . ناطلسلا ةباغ ققحتلو رصم ةحلصم حضتلف رصم

 « مبضرأال « ناطلسلا ضرأ كلت » اوباجأ مثدلب نع ةيردنكسالا لهأ

 لكس ام دنع ىنرعلا هدارأ ىذلا ىتعملا كلذب طقق اهيلع نوشيعي مهنا ,

 . « ىدب ىث هلل ههإ » لاقف هلام نع

 اورهاظ نيذلا نييرصملا معزتو عافدلاو داهجلل سانلا رمع رفنتسا

 دك اذ هو , نيحناف رصم مطوخد ةعاس نييسفرفلا ىلع كيلاملا

 « مهناج ىلإ اوفقوو كيلاملا تاءاسم نويرصملا ىبن ذإ « هيلا انيهذام

 عوضخلا ىلإ هغر ىلع قاسم هنأ رمع دجوو كيلاملا مزهنا اذاف

 رث اف , ناوملا اذه لبقي نأ ةيمالسالا هتمارك هيلع تبأ نييسنرفلل
 ةماقالا هيلا اوبب< نأ نويسنرفلا بحأو « ليحرلا عمزأو ةرجملا

 كانهوماشلاىلإ هلاحر دشو ىنأف ءلوآلا ناويدلا ىف اوضع هوراتخاف .

 ىف نويلبان هلباقف . ماشلا ىلع مهتلمح ىف نويسنرفلا هكردأ ىتح ىقب

 ىلإ هعاجراب رمأو ععوفرملا هسأرو ةبوبشملا هتفطاع هبف ريكو عافاي
 مل نييسنر فلا نع فكتعاو هتيي ىف لزتعاو ع امركم از زعم ديعأف رصم

 . !سعأ مهل لي لو ادي محل دمب

 «دالبلا رمأ ىف ريكفتلا لاطأ دق رمع نأ ديال ..لزتعملا اذه ىف

 نأ كش الو . ممرومأ ىف رظنلا ققدو نييسنرفلا ءالؤه لمأتو
 هنأ كشال . ةديد جلا رطاوخلا ضعب هسفن ىف راثأ ريكفتلا اذه



 سا مامثل

 ىنفيو ةداقلا هعيطي ىذلا « ىواسترفلا روهجلا » اذه نع لءاست

 ةعرلا وه « روهملا م اذه نأ مهف هنأ كشالو ء دارفآلا هلييس ىف

 ايف مادام اهسفنب ابسفن تنكح اذإ ةيعرلا لعريضال نأ كردأو . اهسفت

 اهرومأة بالون ونسح ال «اهماكح هنأ س حتت مادامو , كلذ لعن ورداقلا
 ليلجلا خيشلا ركف تقرط رطاوخلا هذه لاثمأ نأ ىف كشال

 تفداص ةديدجلا راكفآلا هذه نأ فكشالو . رثألاضعب هيف تفلخو
 اذه لوقت ؛ اهاضتقمب رومآلا نزيو اهاورتي ذخأَف ىوه هسفن نم

 ةيسفرفلا ةللا لبق مركم رمع طاشنف , هلوق ىف انقادصم ثداوحلاو

 فلتخت هتاهاجباو هوارأو ءاهدعب هطاشن نع قالتخالا لك فلتخي

 ضيقنلا نع ضيقنلا فالتخا نيتلاحلا ىف

 : دارمو ميهاربال صلخع قيدص نييسنرفلا مودق لبق مركم رمعف

 ىضخيو ع امهناطلسةماقإ ىف ىعسي و , ةيناهثعلا ةموكحلا ىدل امل رفسي

 قدك ارتشال كلذ نكي لو ءامهنع عافدلل ىدصتي لب امهئواسم نع
 مكحلاسيياقمنآل لب . سانلابهنالزني اناك ايف امبعمهتمعاسلو أ امهماثآ

 نيتيغاطلا نيذه لعةروثلاهل ميبتل نكت ملءرصعف ةماعلاةايحلا دعاوقو

 نيح ماكحلا ىلع ةروثلا ف ريعركفيس امنإ « امواسم لك مغر
 . ةئدح ىرخأ دعاوقو ةديدج سياقم. فرعي

 : ًادج ًاديدج ًاريكفت ركفي لجر نييسنرفلا جورخ دعب رمعو
 تايآل ار سفي وابيف ةريسلاءاسأ اذإ ابك اح لزعىف ةيعرلا قح نع ثدحتي

 آريسفت  مايإلا هذه ىف محلا روتسد ربتعت تناك ىلا  هنآرقلا

 ةعيرشلا ةلمحو ءابلعلا » مه مهتعاط بحت نيذلا سمألا ولوأف : اديدج
 نمودارمالو مهارباال طقف لداعلا ناطلسلا . «لداعلا ناطلسلاو

 ماكحلا ىلعةبجاو ةروثلادجي حبصأو , تيغاوطلاو ةافعلا نم امهلكاش

 نكست نإءارآ هذهو «نوناقلا ىلع اوراثوقحلا ىلع اوجرخو» مه اذإ

 ةدابسشب - ىهف ىسايسلا ىئالسالا ريكفتلا ىلع ابلك ةدجلا ةديدج

 ابق مركم رمعطاشأ
 ةيسئرفلا ةلملا

 ديب ربع طاشت

 نيسنرفلا جورخ



 ربع ريكفت روطت

 رمح ةدوع

 هؤارزن و

 ةروب ىف ربع

 دل |ءعاسشسل

 طاشنلا ىف هبولسأو رمع ريكفت ىلع ةدجلا لك ةديدج  ثداومحلا

 . ىمايسلا
 نم هلامعأ انلمأت اذإ رمع ريكفت ىف روطتلا اذه ظحالن نأ اننكعو

 رمع ىلو دالبلا ءالؤه لخد اهيخ . مهليحر ىلإ نييسنرفلا لوخد

 « اهانب نم ىعنت دالبلا كرتو ىلو : مهاربا كولمملا باكر ىف ابراه

 .لاسراب ليجعتلا ىف كارلا ىدل ىعسلا عفادب دالبلاو دكرت ناك دقواو

 ةينيطنطسقلا ىلإ هجتال لب افاي ىف ماقأ ال اهنمنييسنرفلاجارخال تاوقلا
 ذاقنا ىف لذبيال اهف ماقأف افاي ىف نأمطا هنكلو . كانه دبج هل ربظو

 , همه ىف ناك مآلا كلذ نأ ىلع لديام ىدببالو ًادهج دالبلا

 مم باهذلا رثآل رارفلا ريغ رخآ ًارمأ دالبلا ةحرايم نم بلط ول لب

 لبقلا هجولا ىلإ تهجنا ىتلا دارم ةبعش : ابنع نيعفادملا هبعش
 نييسئرقلا زجانت تذخأو

 ةيحان نم هسفن ىلإ ىرسي نانكمطالا ذخأف افاي ىف لجرلا ماقأ

 تلاق , ةعيقوي ًادحأ نودخأي الو ءاملعلا نورقوب مهآرذإ , نييسفرفلا

 عبقيل داع ؛ اظاي نويلباتلوخد دعب داع نأ ثيلي لو , ةدوعلا ىلإهسفن

 جاجتحالا يعاود ةرثك ىلع عافدلل ىدصتيالو ضرتعيال هراد رفع ىف

 ماياآلا هذه ىف

 ىف قبب ملو ةماعلا ابعفز نأ دعب الإ ىوكشلاب هتوص رمع عفري ملو

 (ه1714لاوش) 18٠١ ةنس سرامىف كلذو : اهلع ورحب ملدحأ ةرهاقلا
 .كيلامملازيخ نأو باوبآلا ىلع كارتالاةدحت نأ ىلإ نأمطا نأ دعيىأ

 . ضبني لو , ةروثلا هذه ىلعمهي مللب . ةرهاقلا ىلإ ديعصلا ضرأ ىوطت

 رارفلاب عرسا ذا ءفورظلا هذه لثم ىف امل هتماعز هنم هبلطتت تناك امب

 ةرهاقلا اولخدو ةروثلا لعن ويسن رفلا ىضق نيح

 قابماقأى لا ةدملا تناك ماي آلاهذهروطتي ناكم ركفنأع قا ولانكلو



 سا مداح

 ناكو « مهنساحم سلو نيبسترفلا ال وه لمأت نم هنكقل ةيفاك رصم
 لمعلاو ةماعزلا ىف لامآلا همامأ حتف دق ةرهاقلل ةروث ىف هك ارتشا
 هعاذاو ريب رصملاىلا ثدحتلا ىع مايآلا هذهنوةكيال نوسف رفلاناكو
 الف . كيلامملاو كارتالا ىلع مهيضغ هراثتسال مهروبمج نيب مهئارآ
 فيو اه رثأتو .ارآلا هذه ىورت دق نيبرصملا ضعب نأ ىف عازن
 نيب رصملا نوبطاخ نيس رفلا لوقنم اورث أيل نيب رصملاءايك ذأنا لاقي

 ىتلا نإو , هللا دنع نوواستم سانلاعيمج نإاضيأ مهلاولوقوو :

 ىف .ىش ىأو « مولعلاو لئاضفلاو لمعلا وه ضعب نع مهضعب نيم
 انيَخ , مدحو رصم اوكلمتي نأ بجو تسي وم ريغ نع ممزيمي كيلامملا
 مرك ]وىراوجلان سحأ كلذ لثمو . كيلامملل ىهف بصخم ضرأ ن وكت
 كلامبلل امازتلا ةيرصملا ضرآلا تناك ناف . نك اسملالمجأو ليخلا
 ءالؤه درفني قحىأب معن ...(0)« محل هللا اههتك ىلا ةجحلاانل اورهظيلف
 نبألب ..؟ ةيكلملاهذهتيثت ىلا ةقيئولا نبأ ؟ مدح ورصم ضرأب كيلامملا
 اب هسقن صتخمي اذامل ءرصم ضرأ ناطلسلا اهب كلمي ىتلا ةقيثولا
 نوكي الأ .. رافقلا لكأتو رامطالا ىف شيعت ةيعر هنود نمو ريخلاو
 ًاريدج رييدتلا .ىس ًادبتسم نوكي الأ .. املاظ ًاصاغ ناطلسلا اذه
 70 ؟نايصعلا هيلع اونلعيو هب سانلا بني نأب

 هتافرصتف ؛ بولساألا اذهىلع ركفي أدب دق ريعنوكي نأدعبتسنال
 هبجوو هريكفت بناوج سم دق الماش اروطت نأ ىلع لدت كلذ دعب
 « ملا ودعحبصأ تيغاوطلا لامع نم الماع ناك نأ دعبف : ةديدج ةبجو
 سانلا طلاخو ناديملا ىلإ لزن نيمك احلا ةقبط نم ناك نأ دعبو
 ناك روطتلا اذه نأي لوقلا ىف ةالاغمال لب , نيمك احلا ىلع مجرصنو
 ىقريجلاوه اذهف : مهنويع حتفيو نيورصملا نم هريغناهذأ ورنيذخأدق
 دا دوو و رق دك اع مهل مراقتحاو كيلامملاو كارتاآلا نم نيبرصملا سأي انل روصي

 )١( نييرصالدويلبان روشتم نم .

 نوعي نويسنرفلا

 نييرصملا نيمرارآ

 هذه رمع رثأت
 راكفاالا



 ىللع رمع ريغت

 تلامملا

 مال 1 ست رمع

 هيطاوم

 ءالعقا نم هسأي

 ديو دش

 برحلاو ةسايسلا ف نييسنرفلا زايتما نم اوأر ام ضعبب مهباجعإو
 داك هنال كيامملا رقوي نيسنرفلا لوخد نيح رمع ناكدقو

 زارطنم مهاربإو ادارم بسحت ناك : هناسرفو مالسالاةامح مهبسحب

 دحي مهل ةييلصلا تايلوهلا تلجس نيذلا رصاتلاو نووالقو سربي

 هنم ءادتقا مهتمدخ نم فناي ال ناكاذملو ع مالسالا نع عافدلا

 ىضاقلاو مالسلا دبع نب نيدلا زعو ىراكبلا ىسيعك ءاملعلا نم هلاثمأب

 باطقأ نم مهريغو ديعلا قيقد نياوزعألا تذب نب نيدلا جات و لضافلا
 تفلخأ' ماياألا ثداوح نكلو ع كيلاملاو نيبويآلا ىتلود ىف ءاملعلا

 ' مهف : .ىث ىفلوآلا كيلامملا نوهبشيال همايأ كيلام نأدل تتيئأو هنظ
 عافدلا ءانعمبسفنأ نوفلكي الو نييسنرفلل نوتبثيال نوم اظ ةاتع ءانبج
 نييسنرقلا عم مهافتلانم فأي مل ادارمنا لب : ىراصتلامامأن يملسملا نع

 ىلع ىضمي نأ فتأو كيلاملا نم ريع ستيف  مهمسأب ديعصلا ةموكحو
 مهتاءاسم لمحت ىذلا ىرصملا سؤ هيفيعب ىأرو ٠ مهتمدخ ىف لمعلا

 سحب  رمع ىأ  أدبق « ايماحمهنم دجب مل مث ماوعألا ,زم ىضتقتا |مف
 ىف مثداهتجا نم دجوام ةقر هدازو : مهل قرو هينطاوم ىلع فطعلا

 قرقوف « اهءانثأ ةقثلانمهولوأ امو , ةرهاقلا ةروثءانثأ نيبسن رفلاةعفادم

 نمافاصتا نودحيال نيذلا اياحضلا ءالؤؤه نععافدلل ىدصتي نأ هسفن

 . ةديدجلاراكفالاريثأتب ةديدج ةيجو هجتي ادب نحلا كلد نمو . دحأ

 هباحصأ نم كلذك سقي دق ناك رمع نإ لاقي نأ ىهدبو

 رفاكلا بصاغلا ةمدخ مهرئامض ممل تيضر نيذلا ءايلعلا

 اذامو , مفرش سمي داكح دح ىلإ هل عوضخلا ىف اوفرسأف

 مهحاص رارف ةصرف نورزهتتي نيذلا  ءاملعلا ءالؤه نوكي

 ةمغط لا - ةرساكلا عابضلاكح هفلخام ىلع اوضقنيل « رمع»



 د ؤءابادلل

 مالهبالا ةيار عفر ىلع ردتقت داكت الو كيلاملا نع ارش لقتال ةيغاب

 )١( هتلك ءالعاو

 ت ايما هذه حالص نم سأيلا ىلا هب ىهتتا دق ريكفتلا نأ دبال

 نييرصملارظن ىف تقولا كلذ ىف ةيرصملا ةسايسلا دامع تناك ىتلا ةثالثلا

 . مرش نم ةاجنو مهيديأ نم اصالخ دالبلل اجر هنأ دبال . لقالا لع
 ناكو  ةلأسلل لح ىف دجلا نم ءىش ىف ركفي لجرلا أدب انه

 ىلا ارطضم ةينطولاو ةماهشلا نم هسفن ىف بك رامبو هزكرم ةعيبطب
 ىذلا جرحلا اذه نم اجرخم دجب ىتح مالا اذه ىف ريكفتلا ليطي نأ

 نم ترمتسا ىلا ةخراصلا ىضوفلا هذه ىف دال بلا هيلا تقاسنا

 ناديم نع هءاوزنا ناكو . ىلع دمج ةيالو ىلا ةيسنرفلا ةلجلا جورخ

 بير الب  ناكو « نييسنرفلا عم لماعتي نأ نع هنم اعفرت ةسايسلا

 ىلا ةركفلاهذه ذفنمل لمعلا ىلا دوعي ىتح ةيتاوملا ةصرفل هلا رظنتي

 . ابليس نع ىذآلا نم ًاصاخم دالبلل نوكي نأ اجر ىتلاو هلاب ترطخ

 ناكو م هلقع نم هيأر لع بلغأ تناك ةيمالسالا هتقطاع نأ ىلع

 « نيسنرفلا نيبو مهنيب ةلضافم ةلآسملا تناكاذإ . كارتاألا لضفي

 لكف لب اهدحو مايالا هذه ىفال ىرهزأ خيش 5 نم ادج ىعيبط اذهو

 . رييلك مايأ كارتآلا ةدوعل هساح نم جتنتست ةذآ مم الق  نامز

 عمل ل ل ل

 دوي مهب امرب مهيلع ًاطخاس ناك هنأ ىهو . انفلسأام ةقيقحلا امناو

 نييسفرفلا لع مرلضفي ناكهنكلو , مدي نع دالبلا تجرخول ًاصلخم
 ىف كارتالل هترهاظم للعن نأ عيطتست هدحو اذهبو لاح ىأ لع

 . 10/9 ةنس سطسغأ ةروث ىف |

 مهند 100 ةرتغلا هده ا 1(

 39 عا“ م19 عج ص م ج : ىقريجلا قف كلذ ىف نيسنرفل

 رع كرتعا انامل

 ةرعاقلا ةروت ىف

 ةناثك



 رمع روعش روطت

 ةينطو ةفطاع ىلا

 رصمقراقبلا عزات

 قرتلا ىلاولا

 - ١ هر اس

 .ءىرصملا روبخلا ىلإ امويف اموي ليم أدب لجرلا نرأ كمش ال

 مهيلع دوعي نيذلا نيكاسملا ءالؤه مآلاب سحأ هنأ ىف عازنالو

 ” لجرلا ناك. منغوأ ر يخف محل بيصن الو ءالب لكب نوافحتو ررض لك
 ىعسيال ةفطاعلا قداص الضاف ًافيرش ناكو « ًايرصم ىأ ًايطويسأ
 .هذه ىف ىرصم لك ريكفت ركفي ناك امنإو الاون وجري الو ةعفنم
 ريعيو ةرتفلا هذه ىف نييرصملا ءارأ نلعي ىتربجلا وه اذهو ,مايألا

 امع جرخت ال ىهو ليوأتلا وأ لدجلا لمتحتال ةحارص ىف مهويم نع

 .تناكاهسفن هذه نآبلوقلان م انعنمب اف . رمعريكفت ليلحت ىف هيلا انبهذ
 .ىمايسلا هجمان رب قت همالحأ تناكابنأو , مركم رمارآ

 . مايألا لبقم ىف
 .ىف لمآلا ىذغت لب ريكفتلا اذهب مست اهسفن فورظلا تناكو

 ةةيرصملا ةسايسلا ىلع ةرطيسملا ىوقلا لك تناك , ليبقلا اذه نم ءىشىف
 ' .نأ اهادحإ نم ىجرب ال ثيح , فعضلا ىلإ تبتا ذق ةرتفلا هذه ىف

 . ىمآلا رخآ ىف رصنلا اهيلا ىهتتيو تايرخاألا بلغت 3
 .لجرملاك ( 16.66 - 1١8٠٠١ ) تاونسلا هذه ىف ةرهاقلا تناك

 هتناك ىلا ةفلتخلا ىوقلا نيب عارصلاو عازملا اهيف دتشي ٠ برطضملا
 . رمآلا رخآ ةماعزلا ىلإ لصت نأ  اثبع  اهنم لكلواحت

 هتلود نكلو « ءىث لك ىلع ةدايسلا ىعدي ىكرنلا اشابلا نأك

 آذإو , لالا ىلع ةرطيسلل نيمزاللا دنجلاب هدمب نكت مل هلذخم تناك

 .ترخآت اذا ء مهتايطعأ عفدل لاملا نم مزلي امب هدمت م ًادنج تلسرأ

 هذم ىف ًارارم اذه ثدح .هولتق وأ هولزعو هب اوراث تايطعألا

 .قيفنت نع زجعلا مامت ًازجاع حمبصي نأ ىلإ ىكرتلا اشابلاب ىهتا امم ةرتفلا

 هتعمس طيه هنأ كلذ ٠ ثداوحلا ىرج ىف ريثأتلا نع لب ديرب ام
 . كيامملا هيلع ناكامب ًاوسأ ىه لاح ىف هلعجو هماقمو



 مقتل 15( فلل

 مايآلا هذه رصمل ةلودلا مهتراتخا نيذلا كارتألا دنجلا ناكو

 مبمس ع قرط عاطق مبمس , ًآاصوصل مهم , دونجلا ريغ رخآ ايش

 ملف ٠ ًادونج اوناك مهنإ لقت الو (هالد ) نيناجم مهنإ لق  نيذاحش

 ًاقيقد اريوصت ىنريجلا انل ممروصي ..ىشفف دونجلا نوهبشي اونوكي
 انل فصيو مهئواسم انل ددعيو مهاعفأ نم ًاقرطانل ركذيو , ايفاو
 هذه نم زاداممالا نم انسفتأ كلمن الف مهعم اهلهأو ةرهاقلا لاح

 . اهيلع ديزمالىتلا ةئيسلا لاخلا
 مث ةيعمرلا ةوقلا مهو ةيراشكنالا نيقيرف ىلاولا دونج ناك

 نيننابلالا نار اع ناكو عهالدلاو نيينابلآلاكل سرت تناكىتلا دادمألا

 بقري ريخآلا اذه ناكو « ىلع دمحو امشاب رهاط مربشأ نوريثك داوق

 ناك  ائيش لعفيل ةيتاوملا ةصرفلارظتنيو «رذحو .وده ىف رومألا

 « عفدتال مهتاورنآل « ىضقني البارطضاو ةمئاد روث ةماع دنجلا

 قاهرا الإ نوديري ام ىلع هنم نولصح البس نودحي ال” وناكو

 رجتملا باب ىلع لحي مدحأ ناكح . . مهاومأ رازتباو نيبرصملا

 ناكول اي! حيرلا هتعاقم ىه دج ةليقث ةبيرض هبحاص ىلع ضرغيو

 . كلذ لوبقل ًارطضم هتبج نمرجاتلا ناكو . لاملا سأر ىف هل اكيرش

 . هيددل ام لحتسيو هب رميىك رت ىدنج ىال ةضرع هلحم حبصأ الإو
 ةبيرض ضرف امإ : نيرمأ نيب ناكىلاولا ىلع بلطلا دادزا اذاف

 0 يب روت ف د حم

 ىلإ انفضأ اذاف « هرمأ فعضو قرا ىلاولا ماقم عاض نيتروثلا

 « ًادج ءىس عون نم اوناك ةلودلا مهتراتخا نيذلا ةالولا نأ كلذ

 نوكن .#نرأ انعطتسا , مزح الو قالخأ الو مهل ةربخ ال

 ةسايسلا ىف ةرثؤملا لماوعلا نم لمامك كارتاألا نع ةلماك ةركف

 ش . ةيرصملا
 دق  نييسنرفلا عم ةليوطلا مه.رح دعب  اوناكف كيلامملا امأ

 ةلودلا دونج

 نابلاالا دنج

 ةنجلاو ىلاولا

 كيلاملا



 زيلجت الل كيلاملا ليم

 ارتلجما تناك' له

 رصم لالتحا رت

 ماي"الا هقه ىف

 سو ]ال

 ,نم ةك اوحبصأو ةمئاق هعم مل ىجرت ال فعضلا نه آنلبم اوغلب

 < دالبلا ىف ًاناكم مه نودحي ال نيذلا نيدرشلا نيرم-اتملا « نيبغاشملا

 .ىكرللا ىلاولا كنفني ال , ديعصلا ف ىرخأو « ةريحبلا ىف مه ةراتف

 .تارماؤملا نم ةليوط ةلسلس ىف مسه عاقيالا لواحتو مهب رك
 « ةيكرت تارماؤم , لاح لكى ع مهتفعضأ اهنكللو اهنم ريثك نم اوحن

  ةنيقس وأ لزنم ىف ةهلو ىلإ مهتوعد ىلع موقت ريبعتلا اذه ماقتسا ول

 . زازتمشالا ريثت ةلتقم نواتقيو قدانبلا مهيلا بوصت مث

 ليم نوليمب اوراصو , فيلح ىأعم نواعتلاب اوبحر اذه ءازآو

 امبإ ةتباث ةررقم ةسايسرمل نكت مل ء نييفرفلاو زيلجتالا ىلإ ًاديدش

 . زياجالا ىلإ رمآلا لوأ اولام « ليبس ىأ نم نوعلا نوسمتلي اوناك

 امم ريثك نم مهتيامح اولوتو ةيئالع مورصانو ءالؤه مهب بحرو

 قي نم حارس قاطي نأ هبلطو نوسنشته لارتجلا لخدتك مهب ديرأ
 ريخ هغلبام دنع اولتق نيذلا ثثج لست نأو ع كيلامملا نم اح

 لئاوأ ىف مبيلع ءاضقلل اشاب نيسح ناطبقلا اهريد ىلا ةرماؤملا

 مايألا هذه بلغأ ىف ةدوقعم ةقادصلا تناكو . و٠8 ةنس ريوتكا

 .نييعيبط اموصخ مبيق نوري نولوآلا ناك ع كيلاملاو زياجيالا نيب

 نأ بسحن الو « ةيسنرفلا ةسايسلل ءادع مهتفلاحف « نييسنرفلل

 . ءاليتسالا وأ رصم لالتحا ىف مايألا هذه ىف نوركفي اوناكز يلحتالا
 .قيفش ذاتسالا ضرع دقو ءاذه تي دحاو ليلد كانه سيل ءابملع

 ةصاخلا لئاسرلا تام « ةيرصملا ةلأسملا ةأ.شن » هياتك ىف لابرغ

 ةدحاو ىف سيلو ابلصانقو ارتلجنا ءارفس اهنتكي ناك ىتلا تاركذملاو

 ,نع اسارف دعبت نأ ديرت ارتلجنا تناكامنإ , ليبقلا اذه نم ةركف اهنم
 ىلع ةظقفاحملا ىهو ابيلا انرشأ ىتلا اهتسايس نم بناج اذه نأل ء رصم

 . طسوتملا ضيالا رحبلا قرش ىف ةفيعضلا ةينامعلا ةلودلا



 هس !١ ل

 نم ةجرد ىلإ مايآلا هذه ىف اولصو دق اوناك كيلاملا نكلو
 ىلع ليوعتلا وأ مهيلع داتعالا ابعُم لاحتسا ىونعملا طاطحنالا
 مهيلع تحلطصاو مبهوجو ىف تدوسا دق ايندلا تناك « مثدوبع

 الو لوحلا نم مل دعي ملف مهفرش ةيسنرفلا ةلخلا تركو ثادحآلا
 داكيال ع حايرلا ببمىف ةشيرارحبصأ امناو « ىضم ايف ناكام زكرملا

 .مروعشنال ؛ هل اوييجتسي ىتح هتقادص مهيلع ضرعيو دحأ مهبلا ددوتي

 ىف اهفصل مهيذجيت نأ ةيسنرفلا ةسايسلا ىلع لبسف ءاغلاب ناك فعضلاب

 «سبسل هويسملا لوصول ىلوآلا مايألا ىف ثدح م نايحآلا نم ريثك
 . 18.8 ةتس سطسغأ ىف ةيسنرفلا ةموكنحلا لبقنم رصم ىلإ السرم
 ًآملاب ًافسأ كيلا ابف فسأ ةلباقم كب ميهاربأ نيبو هنيي ترج ذإ

 زيلجنالا عم مهتالماعم نآل « ةيسفرقلا ةللا اومواق ذإ كيلامملا لهجل

 لك زاجن ال نودعتسم نرآلا مهو « مهنيعأ تحتف دق كارتالاو

 ماشلا اوحتفيف ةعاطلا مهيلعو رمأي نأ هل نا » نويلبان مهنم هديري ام

 اياعر رم اوحبصيو ةرهاقلا ىف.اوقبي وأ ء رصم نع هل اولزنيو
 ىف ىننلاب نوعنقيو هلك اذه نوكرتي وأ نيصاخلا ناطلسلا

 ىتح ةرهاقلا ىلا هلوصو دنع الفاح الابقتسا هوليقتساو )١( « ديعصلا

 رصم ملستل ةربدم ةرماؤم آلا ق'نأ اغا: تودع نحأو

 تادهاشملا ءىنت اذهبو . كلذ ىلع لدت ابلك نئارقلا تناك « اسنرفل

 هعيجيو « لفاحلا لابقتسالا اذه سيسلد لابقتسانإو , ةماعلاو ةصاخلا

 ىسنرفسايل ىف ةمدخ هراهظا مث هءارو هتلئاع اكرات لحي ىلع رصم ىلإ

 تسمم - ىزيلجنالا بودنملا بذكي لف » ذيفتتلا ءدبي رذنيل
 بحت, نأ لواحو ءرمآلا ىف هيلإ ثدحتف ىسيدرللا ىلإ عرسأ نأ »

 1176 ص لايرغ ذاتسالل ءةيرصملا ةلأسملا ةأكت (5)

 ةكوام ةرهاظم
 نييسن رقلل



 كيلامملا رقفا

 ىسدريلا كب نامثع

 -س#11ل

 . ًايفاك نكي مل ببحتلا اذه نكلو « ةعمس اسنرف فالحأ أوسأ ىلإ
 )١( .مصنلا نم مقأ ًائيش ىميدربلل مدقي نأ دبال ناك

 ةرثك تناك علاملا وه هيلإ ةجاحن كيلامملا ناك ىذلا .ىثلا اذهو

 ةجاحلا ىلإ مهب تبتنا دق ءادعالا عامتجاو بورحلا رتاوتو بئاصملا

 ملو .. مهسوفت ىف ًارثؤم اءارغا لاملا حبصأو « غلابلا زوعلاو ةديدشلا

 كيلامملاداهف ىشرلارثني ولاملا عزوي أشنأف ء اذهمبف نأ .تّسم_ ثبلي ٠

 "نبأ نكلو همصخ دلقي نأ دارأو ,اسنرف بودنم اذه طخسأق ءهللإ

 مزاللا لاملاب هدمت نأ عيطتست ال ةسلفم ةيروبجلا ةموكحو لاملا هل

 .. ! مثدو بسكيل كيلاملل اهمدقي رتلا الإ همامأ دحي ملف ىرمالا اذهل
 نقلا ةصيخر تناكو بئارضلانم ةافعم همعساي داليلا ل خدت رخلا تناك

 تسي ملو احلاعتسا ىف سيسلد فرساف ًاريثك اًئيش ةموكحلا فلكتال

 كيلامملا هيلع ددرتي كانهو « تّسيم لاق اي اناح هراد ىف لعحجب نأ

 هتكلو ءاسنرفيو هب نظلا نسح ىلا مديعي و ممدو بسكي نأ لواحتف

 راقتحالاو كيلامملا نم سأيلا ىلا اريخأ رمثالا هب ىهتاو حلفي مل
 (5 . ملاظ كوامو عشج بغاشم : هلوقب هفصوف ىسيدربلل

 الخ دق وجلا ناك « تاروانملا هده حاترم ريغ ىسيدربلا ناكو

 وأ مهافت لكب هسفنب موقي نأ ديري ناكو ندنل ىلإ ىنلآلا رفسب هل
 لاصتالا لواحت ناك سبسل نأ ربظيو ع كيلاملا نع ًايئان فلاحت

 نلعأف .ادعلا مهأدابو مهيلع طخس نأ ثيلي ملف ء نيرخآ كيلامب

 اذهو . .انومتدرطو انومتدرج دقل » الئاق نييسنرفلا ىف هيأر ةحارص

 (9 . . .مكل انركش وهو ( ءادعلاو عادخلا فقوم ىأ )

 706 ص ردصملا نت ()

 ما)ة ص ع ةيرصلا ةلأسملا ةأقتنع اريل ىلا سيسل نم باطخ نم (؟)
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 ةريح ىف لأسو جرح فقوم ىف هسفن دجوو سيسلد ىلشف اذكه
 بهاذملاكلت طسو زاحنينأ ةلودبودنم عيطتسي ىحاوتلا ىأىلإ »

 رصم ىف ةماقالا هعم قطي مل ادح هب غلب سأيلا نإ لب « « ةفرطتلا

 . اهنم هلقنت نأ نيرهش دعب ةموكحلا ىلع ملأ

 بودنم راصتنا ناك . زيلجتالل مدو ىف اوقدص كيلامملا تيلو

 ش 4 ب عر ذإ ء طقف ةعدخارتلجبنا

 لمأ ال نأ اونقيأو ع اعيمج بناجآلا ركرم لي رخآلا وه تم,

 ائيش اوبحسناو ء برطضملا مضخلا كلذ طسو ىمايس ذوفت ىف محل

 مهنأب اسنرف بودنم فرتعالي « ' ىسدربلا ريغناديملا فقبي لو , اكشف اكشف

 بلك ىلا هفوخلا برسقو «ء نامآلا امناو ىمايسلا ذوفنلا نوبلط.ال

 ةمواقملاب ”ددهم دب ال هنأ هلئاسر ضعب ىف ثدسحتو هسفن تيما

 وه هدحو بجاولا نأب ف رتعاو , ةوقلاب هلزنم ماحتقا ةلاح ىف ةحلسملا

 ْ . ةنيبملا ةلماعملا هذه لثم لوبق ىلإ هرطضي ىذلا
22 

 نم دالبلاب جرخم لج نم دبال ناكةبيصعلا قورطلا هذه ىف

 قدصت ىلا خيراوتلا نيناوق نم نوناق كلذو , ةيراضلا ىضوفلا هذه

 رمألا رخآىهتت ةيلهأ بورحو ةيسايس ىضوف لك : نامحاآلا نمر يثكىف

 .ةيروتاتكدلا نلعيو ءودلاديعيو لاخلا لعرطيسي ىوق لجر روبظ ىلا

 « امور ىف بازحألا نيب ةيلهالا برحلا ىضوف نم رصبق ربظ اذكه
 ليبقمالسال !ىضوف نم نيدلا الصو» اسنرفىفةروثلا ىضوف نمنويلبانو

 . هاتفصو ىلا رئاثلا راوفلا لجرملا اذه نمىلع دمتو , ةيبلصلا بورحلا

 دوجو مدع نم هتشهد نسليو لنولوكلا ىدبأ ١م. :ةنس ىف

 () كيلامملا مواقيو دونجلا نمةقرف دوقيلومط بوهوم ىوق رطاخم

 () اقئتادمم : 11151هدرب هأ طع ة3وتانوط 1دمعلتاةهدر م. 15
 7٠١ ١ ص ع ةرصملا ةأسملا ةأشن نع
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 ةلاحلا مقا

 ةرهاقلا ىف

 ىعدتست فورظلا

 ىوق لجر دوهظ



 نوحوتي بناجالا
 ىرق لجر روهظ

 لداعغم١)لس-

 ريغ نم رصم نإ » لوقي 14٠4 ةنس ةرهاقلا ىف ناك ىكيزرمأ بتكو
 ١1)«بيحرتلاب لياقيس مدقتم لوأو. دي دج سيئر نمأحل ديالو سيئر

 .لالتحابالا جرخع كانه نكي مل هنأ » لابرغ ذاتساألا لوقي اك عقاولاو

 .كيلامملا ناك ةطلسلا ىلع هتاليتساو حرسملا ىلع رطاخع روبظ وأ ىتجأ

 .نعو ماقم نم مل ناكام دادرتسا نع امامت نيزجاع ةللقلا مدادعأب

 .نم اددج ادونج اوبلحي نأ مهتعاطتسا ىف نكي ملو « كارتآلا درط

 (0 . رصمىلإ نابصلا لاغتدإ مرح دق ىلاعلا بابلا نآل ع قرشلا

 ربظي نأ ديال ناكو ء هيلإ اوبهذ ايف بناجألا ءالؤه وه ”ىطخم ملا

 .توكردي اونوكي م ممنال مهؤاست ىف قح ىلع اوناكو « لطبلا »

 .مويلل اًئيشف ًاكيشهدمي ذخأو نييرصملالواتت ىذلا ”ىداحلا روطتلا اذه

 رمع ليلجلا خيبشلا هيلا ىهتنا ام لاخلا ةعيبطي تولبحي اوناكو « دوعوملا

 7 مو . ثداوحلا بقريو لاوحألا لمأتي هلزتعم ىف وهو مركم

 "اذه نأب مبملع امو ... هسفن ىف ةيناثلا ةرهاقلا ةروث رثأب أبن مدنع

 .مهطاح ٠ ءوسو مثرش هل لجنو « ًآمات اسأي كارتألا نم سني دق لجرلا

 .فيكو « ةروثلا هذه مايأ هب اوربظ ىنذلا ”ىسلا فرصتلا اذه نم

 .نييسفرفلا ران نولصي موكرت مث مهنارين اولعشأو نييرهاقلا اوماقأ
 رمآلا محل بتتسا اذا ىتحمبتوقب اوناعتساو مهم اوردغ فيكو , ةيماح

 .ضرفو نينمآلا لع ءادتعالاو تويبلا ببن : الا لمع مهل نكي مل

 .روطتلا اذهب معلا ممل نيأ . . باذعلا طوس ساتلا ءالصاو تا واتالا

 هدعت مايالا تناك ىذلا نئمطملا ”ىداحلا لجرلا اذه لمش ىذلا مظلا

 رذنتو « نافوطلا معي نيح دالبلا صالخ هدي ىلع نوكيل هلقصتو

 ٠ ٠ ميظعلا , ءالبلاب ريداقملا

 00 ردنسكلا ريسلا ىلا كيرمأ لجر باطخ نم ()

 ' . ةحقملا سقت قبا دعما ع مع ةنس

 ١١7 ص ع ةيرصملا ةلأسملا ةأعن 0
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 ناكو ع نيملا كلذ ىف نييرصملا س اسحأ سحب ناكر مع نأ كشال

 . ديزتمل ةدايز اهدعب سيل طخسلا نم لاح ىلإ مهب ىهتنا دق ءاقشلا رتاوت
 لكبمئاصملا ىلاوتو بلطلا مهيلع دادزب كلذ عم هو غلابرقق ىف اوحبصأ

 هءاملع الا همامأ لالا ةعيبطب بعشاادجب ل . ةداوه الو ةمحر الو موي

 . مالآلاب هردص ءانو قيضلا هب دتششا املك مهلا أجلي نأ دوعت نيذلأ

 مال اي ًاساسحإ مرتك ْو مهفرشأو ءاملعلا ءالؤه سأر رمع ناكو

 ناكو « هلمع هيلع ىغبني امو هبجاوي روعشلا مامت رعشيناكو , نيب رصملا
 عمخب . ًابيرق تاب راجفنالا نأو ديدشن الخلا نآبًاقداص اساسحإ سحب

 . ةيضاقلا ةبربضلا برضيل فورظلانيحتي ثبل و هدي ىف نييرصملا مامز
 روطتت فورظلا نا . راظتنالا هتعاطتسا ىف ناكأ . . . : نكلو

 بعشلا اذهىف هللا نوقتي ال كيلامملا ءالؤهو , عقوتي ناكامب عرسأب
 ىف نوعربالو ةمجر.مدخأتال كارتآلا مث ءالؤهو , نيكملا لرعالا
 ىعسلا نم ديال .. لمعلا امق . . مالسالا عرشو نيدلا ةمرح مهاياعر

 . لمعلاب ليجعتلاو

 700000 رمع نكي مل
 ال رهاط فيرش لجر وهو : ةديعبلاو ةبرقلا اهتابلقتو اهتارو انمو
 بعشلا مامز لع ضيبقي هنإ . ليس ىأ نع سانلا "صالخ ألا ديري
 نم صالخلاو جرب هنإ . . لعفي نأ هاسع ام نكلو امام هيلع رطسيو

 ال هكلو ذاقنالل ىعسي هنإ ع هسفن ناطلسلا نم ال ناطلسلا ةالو

 ةامح الو ءايلعلا قاخخ نه اذه سيلف . : اريمأ وأ اكلم نوكي نأ ديري

 , مهحلصأ سانلا ىلع اولوب نأ مييلع نإ ٠ نيدلا لاجر الو عرشلا
 مب تلام اذإ لظلا نيبو مهنب اولوحتو « نيحلاصلا رزأ اودشي نأو

 ,تاوكبلاو تاواشابلاو ةالولان م ًاسئاب رمع ناك . نايغطلا ىلا مهسوفت

 حلاص لجر « مكحلاب هيلا دبعي لجر نع ًاثحاب هينيعب رودي ناكو

 ةرو رض رحشب رمخ

 ةساسلاو رمع



 ىلع دمج روبط أدب

 لع 57 تاكرح

 لوالا
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 قطنم اذبف . . ايكرت نوكي نأ دب ال تاكو . . نيدتم . . محر رداق

 . ىتح ايكرت احلا نوكي نأ نم رفم ال . . مايآلا هذه ىف ةسايسلا

 . نيملسملا ةفيلخ ناطلسلا بضغي ال

 نكي ل هنأ نظلا بلغأو ء.وده ىف رومآألا بقري لجرلا اذه ناك

 هدونج سأر ىلع ناك « مالا هذه ناطللا وأ ةيالولا ف ركشي

 بارطضا نابتسا هنأ ىف كشالو , رذح ىف لاوحالا لمأتي نايلآلا

 أدبف ع ىضوفلا هذ م نم صالخلا هيدي ىلع ناكول دوو لاوحألا
 يدش دخ قاك كك

 نابلآلا قيرفو ةيراشكنالا قيرف , نيقيرف كارتآلا دنج ناك

 عيمجا ناكو ع ةيناثلا ةفئاطلا سأر ىلع دمحم ناكو , دوءانرألا وأ

 نواتفي ال اوناكو , بتاورلا مادعناو لاخلا ءوس ..رم نيطخاس

 . .« مهئالعل .الؤم اوكشيف , نيك اسملا نيبرصملا ىلع مهبضغ نوبصي

 . . ىلع دمجوىلاولا ىدل .الؤه طسوتف

 ةنطفلاب ىلع دم سحأف , مركم رمعو لع دم لياقت انه

 .هنأو تلبقأ دق هتصرف نأب  ةرقابعلل زيمملا رصنعلا ىه ىتلا ةيداهلا

 ش .. لمعلا أدب نأ دب ال

 «سانلا اوذؤيال نأو بعشلا لع اودتعي ال نأ هدونج أف أدب

 سانلل اولوقي نأو « هدونجو اشابلا لع بضغلاب اورهاظتي نأو

 هذي ضرن ملو : ركسعلا نحنو ةيعرلا متأو  مجعم انا » ةحارص

 « نييرصللل اذه ءازع ٌءءأف , « ! كيلعالىريملاىلع انبتاورو « ةبيرضلا
 هجتت راظناألا تأدب اذكه .. نافرعلاو ركشلاب هنولباقي فطع ىأو

 صلخك هيلا رظنتو رابكلا لامآلا هيلع قلعتو ء لجرلا اذه وحن
 ْ .٠ ..فيلحو

 . ىذلا ىناحلا كرتمملا اذه نم مهسيئرو نابلالا جرخ اذكه



 ل !!وهن

 دونجلا لع طغضلا دتشا املكو : ء مهتالوو كلارتآلا دنجلا نيب بشنيس

 اذا برحلا نم اصانم دحجي الف , ىلاولا اورصاح مهتابترم نا او

 .١8 ةتس سرام لوأ ىف ورسخ لعف ا ظحلا هفعسا

 ىذلا لجرلا اذهلالا دنجلا أجلي نم ىلاف ع ىلاولا بره اذاف

 رفني ىذلا مكسحلا لداعلا ربظمب ربظي نأ لع صرملا دشأ صرحت

 تافرصتلاو لامعألا هذه لك نم

 هذه ىف ايلاو حبصي نأ عيطتسي ناك نأ ىلا نوريثكلا بهذي

 ش . ةيالولا ىف دهزلا رثآ هتكلو ةسانملا
 , ماحتقالا اذه رومالا محتقي نأ نم ىذأ ناك هنكلو

 نأ نم هلك رذملا رذحلو ع هريبدتا محبو هرومأ ىف ثيرتي نأك

 نع ىحتتي نأ ىلع امئاد رصأت «ناطلسلا لاجرو ناطلسلا بضغي

 . ةيلوئسملا نم رفي وأ ناطلسلا بضغ نم برييل اما ع ناديملا
 لمعيف تاواشايلا نم رصم ىف نوكي نم ةياوتب ىصوب نأ همه لعخ

 هذه ق ةرهاقلا نأب سانلا ملعأ نأكو ملل ريدي مث مهتيالو لع

 بصتي هيلع , ةهوفلا مامأ ناك ةيالولا بصنم نأو « رئاث ناكر ةرتفلا

 دونجلا ليانق قاطنت هوحنو . . لظلا مهم مهب دتشا نيذلا س انلا بضغ

 . تايطعاألا مبلصت ال نيذلا

 اني هصحن قحأ اشاب رهاط وه . نابلأألل رخآ دئاق كانه ناك

 بصنم لوبق فلخ مثاجلا رطخلا فرعي ال هنألو ءاشاب هنأل بصخلا
 دئاق رهاط نم صاخيل لع دمع هبلا أجل آرهام ًايولسأ ناك .اذبك

 ةلآ كلذ دعب اوحيصيف عدوتجلا ءالؤه ةدابق هيلإ ىهتتىتح عنابلآلا

 ىذلا ىناثلا داعلا مه كارتالا ءالؤد ناكو . هعماطم امم ققحي هدي ىف

 دقل . . اعبط نويرصملافلوآلا دابعلاو , ىلع دم ةوق هيلع تركنترا

 . فلخ نمرُتبلا هلرفحي أشنأ مث ع هنعىضرورهاط ةيالو ىلع نواعو لمح
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 اشاء دح!*

 كلامملاو ىلع دمج

 -ؤ|م--

 فاكو « نيزئاثلا دونجلا بلاطم بيجي نأ رهاط ىلع ناك
 نيأو ع نيك اسملا لزعلا نييرصملا نيبو مهنيب لوحي نأ كلذك هيلع

 لظ ريرش لجر وهو . نيفرطلا ىضريو نيضيقنلا نيب عمجي نأ هل
 اديو « مايآلا هذه ةعئاش تناك ىلا ىضوفلل ازمر هككحو هتامح لوط

 . هرمع لاط ول » و توملا ىلع تفرشأ ىتلا ةرهاقلا قتع طغضق ةديدش

 . ىقربجلا لوقي ؟ « لستلاو ثرحلا كلهأل كلذ نم رثكأ

 (1118 ةنسرفص ) #18 ةنس وبام 70 ىف .. لطي مل هرمع نكلو
 فرصو ملظلا عفر ىف هاثدحو اغأ ليعامساو اغأ ىسوم هيلع لحد

 . كايشلا نم هايمرو هسأر اعطقف ء ىنأف لاملا نم رخأتلا

 فرحا هرم قادما لغو

 ةنيدلا ل هقيرط ىف رصمب رام كلاث اشاب اذان لع دمح رظنو

 نم غرفي ' ىتح نوتآلا ف عضوي ال مل. .ايلاو ماقي ال ملف .. ةرونملا

 . .ايلاو اشاب دمحأ مقأ اذكهو . . هرمأ

 فرعي ناك. . مايألا هذه ىف اداج لمعي ناك ىلع دمع نأ كش ال
 ءاضقلا نم صانم ال . رخآ نم ىضوفلا هذهل دبال هنأ قئاولا نافرع

 .مث ءالؤبف ؛ اهيراجم ىلإ رومأألا دوعتو لاخلا أدهت ىتح اهرصانع لكىلع

 امشاب دونجلا لكأ الك , ميضعبل نوكورتم هدونجو ناطلسلا ةالو ٠

 ىبتي نأ دب ال . . هولكأي نأ نونبلي الف .. رخآ اشاب مبيلإ مدق"
 . مهريغ مامأ وجلا ولخيف .. مايألا نم اموي تاواشابلا

 ءاقتا نم رفمال ناكف , بناجلا بابم ايوق ارصنع كيلاملا قب
 تداولا ةلسلس» ابب أدبت ىتلا تاقلحلا لوأ تناك« مل ديكلاو مرش

 اهلا انرشأ ىتلا نينايلاألا ةروث ىه « ةطلسلا ىلع هضبقب تبهتتا ىتلا

 ىتح كلذب نوعماستي كيلامملا دكي لف ءاشاب رهاط لتقم تبتنا ىلاو
 ةطاسلا باعصأ نوحبصيس مهنأ ىلع دمج دجوو .نادملا ىلإ اوزفق
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 نم ممرش قتيل ميفلاحو « هدي مهل طسبو عرسأف . ساآلا للوأو
 نآل , ةئيرج ةوطخ تناك » , ىرخأ ةيحان نم مهل ربديلو ةيحان
 وهو ) ىعرشلا اشابلا ناكو ىلاعلا بابلا رظن ىف ةاصع اوناك كيلامملا

 لاز ام ( ةرهاقلا نم هبوره ذنم طايمد ىف نيحلا كلذ ىف ناكو ورسخ

 رهظم لك ىف دهزلا ىف ةراهملا لكارهام ( ىلع دم ) ناكف , دالبلا ىف
 0) « ديدجلا ماظنلا ىف ريبك بيصنب ةمهاسملاو ىعرش ريغ

 مالا باحصأ اوحيصيل ةصرفلا هذه اوزهتتينأ كيلامملا دارأو

 ىلع اولظي نأ لاحلا ةعيبطب مهيضري نكي ملو ءدالبلا ىف ىهللاو.
 هب نودرطي « ابيلع اموجه اوربدف ةرهاقلا جراخ ىثنلا نم لاخلا هذه

 نم كيلامملا لخد مث نمو . وجلا ممل ولخيف هتولتقي وأ قتلا ىلاولا
 « برملاب اشاب دجأ عرسأف كب مهارباو ىسيدربلا مبسأر ىلعو ةزيجلا

 ةمواقمل ةيراشكنالا بهو . ةلبلو موي نم رثك أ هتيالو مدت مخ

 نم كارتالا ةالولا ديرجتل ةحناس ةصرفلا ىلع دمت دجوف ء كيلامملا

 اودرطف , مبنم صلختلا لع كيلاملا نواعف ةيراشكنالا ممو . مهو

 مرام بسح نامآلاب د دليلا عوبر ىف ىدانملا ىدانو ةرهاقلا نم
 . « ىلع دمج انيدنفأو ةيالولا اح كب مهاربل

 نكت مل , ىنبتي امم دعبأ ىلإ رمآألا ف راس هنأ دجو ىلع دم نكلو
 ناكامإو عءىثلا ضعب ءاوزنالا ىلإ هتزفح ىلا ىه ناطلسلا نم ةيشخلا

 نلعأ دسسقل , دالبلا اح ىدق تحت نئكي ناكرب "ئأ معلا قح ملعي

 داز دق نييرصملانأو سوفنلا ىف ليغت ةروثلانأ مركم رمع هقيدص هيلا
 لكب نوكتفيو ام اموب مامآلا ىلإ نوطخيس مهناو . نيثباعلا ثبع مهب

 ضعب عجارتي نأ ىلع دع ىأرق . اكولموأن اكًايلاو مهمامأ هنودحي نم
 . نيلخادلا عم اطخ م“ . . هتروث نم اجت ناكربلارجفنا اذإ ىتح ءءىثلا

 8١9 ص ع ةيرسملا ةلأسلا ةأعت - (1)

 ىلع دمج انيدنفا

 ربع نيب قافتالا

 لع د#و مركم



 ىقل الا ةدوع

 ريلجمالاو ىنل الا

 نع ىقلالا ةدوع

 ارلميالا هلحر

 نو

 . « بئارضلاو لظلاب عةداع مهنكح هب أدبي ام تاوكببلا كح أدب

 ,ىتلا ةبقاعتملا ةعيرسلا ثداوحلا ةلسلس كلذب تأدبف , سانلا قاهراو
 . لعدم ةيالوو ةيرصملا ةروثلاب تهتا

 هتلحر نم ىتلآلا ةدوعب ىلع دمو ىسيدربلا عماسق ءانثاآلا هذه ف

 . ارتلجيا ىلإ بهذف زيلجتالا دوعو هتعدخ تناكدقو » , ارتلجتا ىلإ

 .تصني الو مءارآ عبتي , ظفحت نود مهل ًاصلخم ديعب نمز ذنم ناكو

 هنبب ةيرس ةدهاعم نع تلحبا دق ةلحرلا هذه تناكو « ()مهحتاصنلال]

 .ضيبألان يرحبلا ”ىاوملالتحا ىفقحلا ارتلجنال نوكينأب ىضتقت مهنييو

 ةرازولا تناكو.دالبلا فةطلسلا بامصأ كيلاملا بص أ اذإامةلاح فر محألاو
 . ()ىلاعلابابلا مامأ « قلآلا  اهعبات ةيضقنع ةوقب عفادت ةيزيلجتالا
 هقدص ىلع لدتال قئاقحلا تناكناو ىأرلا ذه ىعفارلا ذاتسالا ديؤي
 هدالب اوفرع دق » مهنالل زيلجنالا ىلع ردصلا رغوم ىتلآلا ناكدقف

 داعف ريثكلا ريخلا ه,نوونيال مهنأ سحأ دق ناكو « مهامعأ ول ىنمتيو

 .بودنم لوب ردنسكلا ريسلا ىأرود كلذ « مهيلع طخس هسفن فو

 حبصأامبر « نوزح ريرش ه هنا ىنلآلا نع لاق ىذلا  هطلام ىف ارتاجبنا

 نوكيل تعسف هنم ديفتست نأ تأر ارتلجتا نكلو « ارتلجتال ًاودع

 امدح ىلإ - فرعت تناكامنال ةفلاحملا هيشياموأ ةفلاح اهنيبو هنيب
 . لامعاللا نم عيطتسي ناك ام رادقمو لجرلا اذه ناطلس ىدم

 .ةنيفسلا هب تقلأو . ندنل ىلإ ةبيرغلا هترايز رم قلآلا داع

 نم ةريصق ةرتف ارتلجتا ىفحارتسا نأ دعب رصم ”ىطاش ىلع ةيزيلجتالا
 ةموكحلانم ةوعدبال تاويتسلارنجلا عم اهلا لحر دق ناكو « نمزلا

 (0) ةاعموتم : 1.”طور ماع دددك آ[1هطهسصعل تلون" 1' 5
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 تس ]1 دح

 هترايز نم فوخت دق , تراويتس ناكو ء اهنم بيحرت وا ةيناطي ربلا

 هذه ىف هتموكح ىأر فرعي ىتح نمزلا نم ةرتف ةطلام ىف هلزنأف
 ىف ندنل لصوف اريلجتا ىلإ باهذلاب كلذ دعب هل حمس مه « ةرايزلا

 , ارتلجناو ايكرت ىف ًاريثك أقلق هترايز تراثأف . )١( م.م ةنسريوتك أ

 ةرايزلا هذممل نوكي نأ اوفاخو : ارش اوسجوأ دقق كارتالا امأف

 لالا نم اولبقي نل مهنأ محل اودك أو زيلجتالا عراسف ع ىسايس ىنعم
 ناك هنأل ,كلذهسفن لالا دك أو , ةيناّثعلا ةلودلا لع ررض هيف ائيش

 هب عاقيالل ةيعاس فكن ناو « هترايز نع ىضرت نل ةلودلا نأب سحب

 دو بسكب ألا عقاو ىف هسفن ىنم ناكو , هنم صالخلاو

 نم رفت لاب لغشي نأ ءام ةظمل ىف عاطتسا لب « مهنظ نسح وزيلجتالا

 , ريكفتلاو سردلا عضوم ةيرصملا ةلأسملا اوعضوف زيلجنالا ةساسلا

 عورشم ىأ ف يفنت ضرتعت ىتلا بعاصملا اوردقف اوداع مينكلو.

 طخسو نييسنرفلا بضغ اوردقو « ةيرصملا ةلأسملا ىف لخدتلا

 ةيانعلا نع اوقكف . كلذ نع شنت ىتلا ةديدعلا لكاشملاو كارتألا

 لعلو ايدج هتواعم ىف اوركفي لو هل اوعمتسي ملو لآلاب

 ع ًاريك المأ هترايز ىلع الو هيلع ع قاعت نكت ىل ةيزيلجالا ةموكحلا

 تناكذإ , هكيلام نم دعو وأ هنم ىأر ىلإ ةجاح نكت م ابنال

 ىلع ةرداق ىبف «هعم نواعتلا فريخ كانهناك نا هنأ ةفرعملا مامت فرعت

 .وه امأ ع ندنلبهدوجوا ةجاحال واهسفن رصم ف وهوهتتواعم عل وصحلا

 شيجب سفنلا ىنع ناكو , ًاضينرعالمأ ةيناطيربلاةموكحلا ف لمي ناكف
 ةدايسلاو كارتآلا ىلع ءاضقلا عيطتسي ىتح عهنم ققني لئاط لامو ىوق

 ًاددرت ةيناطيربلا ةموكملا تددرتف ع ىسيدربلا كيلامم نم هئادعأ لع

 لايذأ رحي رمالار خآدامق هلامآ تيبخو ع هيلاطم ىلإ هتباجاىف اليوط

 ماو ص ع ةيرصملا ةلآسملا ةآشن ()

 كارتأالا فوخ

 ةرازلا هذه نم

 .ىفل لاو زيلجيتالا

 ررجتالاو ىنلاالا



 ةدوعو ىيدولا

 ىفلالا

 ََق قريجلا ىأر

 ىفلأ الا

 الولاد

 ابليوأتو ةرايزلا هذه ىنعم ىف نيخرؤملا نم ريثك أطخأ دقو . ةبينلا

 نم ه ذا ءاهل!إب سنت نأ فاصنالا نم سيل ةريثك جئاتت اهيلع اوقلعو
 برغل ًاساسأ تناك اهل ليصفتلا نم ءىثب ةلأملاءذه جالع بجاولا
 لع دمج ىخرؤم لك هنع ذخأو  ناجنم بهذيف  بهاذملاو ءارآلا
 يبهذف زيلجتالا دوعو هتعدخ » ىفلآلا نأ ىلإ كلذ دعب اوتأنيذلا

 متءارآ ًاعبتم ء دح ريغ ىلإ ممل ًاصلخم نيح فسم ناكو , ارتلجيئا ىلإ
 *ىداب ىف باحرتلاب ليقتسا كبلا نأ عقاولاو . « مهحتاصتب الماع
 رابخالا تدرو اهنيح ريغترمآألا نكلو ,امات الامها لمهأ مث رمآلا

 ةياعرلا عضوم ىرخأ ةرم ىنلآلا حبصأاف , ةرهاقلا كيلامملا لوخدب
 : ىف ماقملا هل هللا دارأ ام لجرلا ماقأو . حلا ... تاباسحلا هل تحتفو

 داع . . لمأ وأ دعو هيزعيال نيديلا رفص اهنم داع مث , زيلجتالا دالب

 ىرث سمت همدق داكت الف , انركذ ؟نوكس ىف رصم *ىطاش ىلع قايل

 ترشتنا دق تناك هلتقب ساواالا نآل » ءافتخالاب عرسي ىتح رصم
 ش . ىنريجلا لوقي ام« ناكم لك ىف

 ديدجلا مداقلا اذهنم ةقيحخ ىلع دمع لب  ىسيدربلا سجوأ

 انكصردأ نمرخآ وهو م ءاكذلا ديدش ًازاتمم الجر ناك هنأال

 روم الا اوعى: ارظتو ةحارضو ةيابك نييرصملا ءارمأألا قم
 مهتاود تلحمضا هتومبو « هسنج ءانبأ ىف ًاديرف هسفن ىف ًاديحو ناكو

 ىف اولازامو . مهقرفت دازو « مهتكوش ترسكناو مهتيعمج تقرفتو

 اوضرقتاو ةيار هدعب ممل مت لو ,راغصو ناوهو ةلذو رابداو صقن

 ىنل "الا ناكو ٠ ىتربجلا لوقي اك« ةياهتلا ىف دالبلا ىصقأ لإ اودرطو
 نم هل امو ةعاجشلا ىف هتيص دعبو هتيسورفو هتمابشل سانلا ىلإ ًاببح

 هصتخادقو « امظع اريدعت هردعيو هيجل قريجلاناكو « ةيصخشلا ةبارملا



 ل 1

 لعلو , بابملاىوقلا كوامملا اذهل هبحب هيف رعشت ني زح ليوط .اثرب
 ةيهاركلا دشأ ىبيدربلا ناهركب اناك نيتثالا نأ ىلإ عجار كلذ

 . لابرغ ذاتس'الا لوقي اي كلفلا لع ىلإ ليملا ف ناكرتشيو

 ىلع دم لعلو , هسفانم لتقل لاجرلا ذافتأ ىف ىسيدربلا عراس اذهل

 ثيرت نود ةديدشلا ةوادعلا هذه قل "الا ”ىجافي نأىل] هعفد ىذلا وه

 ةرتق ًايفتتع لظيو هبجو ىلع مهي نأ نم ادب لجرلا دحي لف  راذناوأ
 . نمزلا نم ةليولع

 تهتا رصم رومأ نأو هل الخ دق وجلا نأ ىسيدربلا بسح اذه.

 ىوقلا لجرلا اذه هبناج ىلإ ناكو ع نيتميركلا هيدي ىلإ هللا دمحت
 -ىسيدربلا ىأ وهناكو , ادم ًارباص هتياهن هلربدي نهذلاعساولا

 ىلع لبسف عالاب هرييدت ىلإ قلي الو ىلع دمحم ةوق ىلإ نطفي داكي ال
 . هنم صالخلاو هب عاقيالا ىلع دمحم

 نيماع نم لقأ ىف ىهتنت ىتلا ةقاعتملا ثداوحلا ةلسلس أديت انه

 ىلا ىضوفلا هذهنمابصالخو ؛ دالبلارومأ رارقتساو ىلع دمت ةيالوب

 نأ لوقعملا نم نكي ل ذإ ءةيضاملا ماوعالا لاوط اهدوست تلظ

 كيلامملا ىهو بارطضالاو داسقلا لماوع تلاز اذإ الإ وجلا وفصي

 ,رومألاب مايقلا نسحت ةديدج مصانع الحم تلحو ع كارتاآلاو

 مثاردب داليلا عيت الو ءثبعت الو مواستال ء ةصلخم ةداج لمعتو

 انعبقت ىذلا ىرصملا رصنعلا ىه ةديدجلا لماوعلا هذه ء تادودعم

 هجويس ىذلا ىلع دمم مث . ليصفتلا نم ءىش ىف ةوقلا وحن هروطق

 . نوكي هجو نسحأ ىلع هنم ةدافتسالا نسحو رصنعلا اذه طاشن

 بسكلا تناك ىتلا ءةيرصملا ةروثلا ىلا ىهتنت ىلا ثداوحلا هذه
 لع تبقاعت ىتلا ةرتاوتملا رئاسخلا نع نيملسإا ىزعي ىدلا ديحولا

  بيصعلا نرقلا اذه ىف ىالسالا قرشلا دالب

 ماع ىيدرلا

 هرمأب



 هيعل ىذلا رودلا

 ىلع دمع

 تس 7ع

 .لعدمج نأنم ةيلاغلا ةرثكلا هيلععمجت ام: ىلعانه قلعت نأ بحنو

 ةكرحوأ ةوطخ لك نأو « مايآلا هذه لاوط اهدامعو ةك رجلا ورناك

 .فيضت الو اهل ىنعمال ةغلابم كلت . رثأو عبصأ اهف هل نوكي نأ دبال
 هتسايس ىف ىلجتت امنا ةيقيقحلاهتمظع نآل . ًاريثك ًائيش لجرلا ةمظعىلإ

 ةطلسلا ىلإ لوصولل هعارض امأ . رصمل آيلاو حبصأ نأ دعب ةتراداو

 ف ثودحلا ريثكدراوتم مأف «ةياغلاهذه غولبل اهم ماق ىلا هتاروانمو
 زاهتا نسحأ لجرلا نأ كلذ ىف لاقيام ىراصقو . ةيقرشلا خيراوتلا

 هنم تافتال نأ لع صرحلا دشأ صرحو : اهتسايس مكحأو صرفلا
 ىوق هبناج ىلا تناك . ءىث لك نكي مل هنكلو . مالا رخآ ةرقلا

 .ثداوحلا هجوت ىف سوسحب رثأ هل ناكاذإو هنواعتو هرزأ دشت ىرخأ

 " فئاق ناك هنآل الو طقف ىلع دم ناكهنأأل كلذ نكي مف مايآلا هذه ىف
 . نيبرصملا فيلح ناك ةنآل لب « نيننايلالا

 .لعو دمحاو رهاظو .ورسخ نآل لاو حبصأ هنأ بيرغب سيلو

 نود ةالو اوحبصأ ديش روخ مث ىرخأ ةرم ورسخ مث ىلرئازجلا

 ىلع ايلاو وأ قيرطلا ىف آرام : ىرت اشاب دالبلا ىف قبب مل . ةقشم

 .ىفرتلا وهو ىلع دم بصي ال لف ء ايلاوحيصأالإ انيجوأ ةيردنكسالا
 ةلودلل ةالو اوحبصأ دق ءالؤهلك ناك اذإ , دالبلا ىف قبىذلا ديحولا

 رييدت وأ ةصاخةيرقبع ىلا بصنملا اذهغولبل اوجاتحينأن ود رصم ىلع
 حبصي ىتح كارتآلا نم رفنل آادئاقو ًايكرت ءرملا نوكي نأ كي ناكمساو
 .ركذت ةصاخ ةسايس لعدمحمل تناكاذاف « مايأألا كلت ىف رص ىلعأيلاو

 ةرثؤملا ىوقلا عيمج ةيفصت متت ىتح ليوطلا هثيرتو ديدشلا هرذح ىهف
 . نانئمطالاو ةقثلا نمريثتك ىف مدقت تهتنا اذإ ىتح ةيرصملا ةيضقلاف

 ,نع ريثك ىف قرتفيال ًايداع ارمأ لع دمع ةيالو تناك اذاف

 عاطتسا اذاملو « مهيلع هتزيم اف . كارتاآلا تاواشابلا نم هريغ ةيالو
 ش ؟ اومزوتا ثيح ىف رصتلاو عاورف ثيح ىف تانثلا



 حولا ودع

 وهو  اشاب رهاط ناك دقق «نايلاألا دنجلا دئاق هدحو وه نكي مل
 مل هتدابق تناكلب . دونجلا ءالؤمل آدئاق  ةرتفلا ءذه ةالو لشفأ

 ! هدونجل هسأر .اقلاو هلتقو هلشف ىف ايس '

 ىف ىمالاب نيمئاقلا نيب نم هتفطصا اسنرف ىرآل كلذ نكي لو
 ىأترا سيسلدويسملا نآلوا . . ةعاسلا لجر هيف تدجوابنأل «ةرهاقلا

 ىسيل , هيف ىهامت دالبلاب جورخلاورومآلا ةدايق لع رداقلا ل جرلا هي
 اتم ناك س يسلد ةرسأ خرؤم نأق بيرالو 4 قحلانملظمعزلا أآذه

 ىف ةرهاقلا لصو اهيح سسلد ويتام ويسملا ةمهم نع لاق نيح

 ١ : ملم ةنس
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 , ةرثفلا هذه نم ةقايلا ةمسرلا تالسارملا هقنت لطاي عز اذه
 1 0 مل

 دتشي ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو تاريلات ناك سفنلاب فرظلا اذه ىف ذإ
 ىأ بنجتيو عازت لك نع دعتبي نأب سيسلد نطاوملا ىلع هيبنتلا ىف
 1 . دالللا نوئتش ىف لخدت

 * سع 1ع كامونعم [رعودعمو ةمومرع لفمف 52د مملتاع
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 : نع هيمسال ةجرت نودب وه ؟ صتا اذه تبث نأ انرثآ (1)
 ظالتعع : المع طدمصنتلاع عومجعهتكعب م. 129.

 ش ردصملا نت (#) 988 ص . ةيرسملا هةلأملا ةأشن نع

 رثأ انترفل له
 ىلع دمج ةيالو ق

 ةوعدلا هذه بدك

 سأت اسنرف

 كارتالا



 نسيلد ويتام فل امم

 كيامملا عم

 نبل ىأر

 ىلع دمج ىف

 دس ]لل

 .نوئشب هيلإ دهعي لجر نع ثحبلاب ًافلكم نذإ سيسلد نكي مل
 همازتحاو ىكرتلا ىلاولا ىلإ ددوتلاب ًايمسر ًافلكم ناك امتاو . دالبلا
 .مدعو تاعزانملا نع دعبلاو . ىسايسلا هماقمب ةقئاللا ةلماعملا هتلماعمو
 . . رومألا ىف لخدتلا

 ةفصب ولو - ىعسي ناكهنأ لع لدتالابلك سبسل تافرصت تناكو

 لصو ةادغ كيلاملا فلاح دقق « ةياغلا هذه كاردا ىلا ةيصخش

 رجع ةرتق اذه ىلع ثبل دقو ع اليلج الافتحا هب اولفتحاو ةرهاقلا

 ىحاونلا ىأ ىلا » : ةريحفف لءاستو . ليهس ىأب لخدتلا نع امامتاهدعب

 « ةنيابحلا بهاذملا هذه طسو ىف مضني نأ ةيبنجأ ةلود لثمم عيطتسي

 دسحت رظني ناك . هدراوم ةلقو هعاب رصق نمتقولا لوط وكشي ناك لب
 نأ ىنع انع ةتنوكح هذه ىتلا ارثمتا :بودتع تعم شننكا ىلا
 ,,انلقاكر ثلا عزوي أبثنا « لاملا نم امامت سكي نأ دعب و . لاما نم هجاتحي

 . ريدقت لقأ لع هدوجوب اوفرتعي كل كيلامملاو نايلآلا ىلع

 جرخوهفقوم جرح و لشفدقل , اذه ىف ققورهاملا نطاوملا تيلو
 .نأ نود اهقري وهو اهارجم ىف رومألا تراسو ءاناغ هدب نم رمآلا

 هىريالو ىلع دمحم حات ريال ناك هنأ ديؤي ام انيدل لب ع رث أ ىأ هل نوكي

 : هتموكسمحل هلسرأ باطخ نمعيف هأر كللاو رك نلاقحتسي اًئيش هيف

 هبابلا ىدل ابطسوتو اسنرف ةيامح بلطي نابلآلا سيئر ىلع دمحم نا »
 نم رثكأ سيل هعورشم نأ امدقم كل دكوأو () ىلاعلا

 نأ نم مغرلا ىلع نكلو ٠ ىلعألا ديسلا حبصي نأ وجري هنأو . لايخ
 الو « روظي امف انل مضنم هناف ع هئارظن نم ةيثحو لقأ لجرلا اذه

 ىلا لئاسولاو ةئالولا هناقترا لبق لع دمع تافرصت ىلع اهتلالدو اهانعم اهل ةراص هذدهو )0(

 .نم كيلاملا هلمضي ناك امعفلتخت داكتال --اههوجو ىضعب نم  ىهو ع كلذ غولبل اهذختي ناك

 . كارتالا نم ماد ردحوزيجتالاو نيسترفلا ني بذيدت



 انتنس

 فاشتك او ليسلا اذهل عورشم ميسرت ىلع ةردسقلا هيدل نأ دقتعأ
 رييدتلاب هل حمست لاح ىف سيسلد نأك لهو « () هقيقحتل لئاسولا

 داكيال اتيكسم لجرلا ناك اذا معزلا اذهب هملظن انلعل  ططخلا ممرو

 فرتعادقو , هسقننع عافدلا نع امامتزجعي داك دقو , هيمدق لع فقي

 نيبو ىني ام حالصال تايحضتلا نم هتلذب ام نإ » لاقق كلذب وه

 كلذ دعب امأ . طف نالا ىلا « نآلا ىلا قدقتنأ دق نايلالا ءاسؤر

 ٠ اهلا راشأ ىلا تاحضتلا امأ , تابثلا وأ ةمواقملا ىلع هل ةردق الف

 . باسح نود ابقفنينأك لارتلا  لايرغ ذاتسالالوقي اك ىبف
 بودتم تمم هبلا قفو ال دسحلا هبلق لكأي ناريغ لجرلا ناك لب
 ارتلجتاو هيطعأ ام فسالاعمىدلس يل » لام نم هيدل املضفب ارتلجتا
 () « ...ايادهحلاو بهذلا رثعس

  لجرلا ركفايلك ةروثلا تبرتقاو فرظلا بصعتسا اهلك لب
  ليحرلا ف ةعاسلا ل جر رايتخخال رصم ىلالسرأ ىذلا اسنرقبودنم *

 0 ةروثب لاوحألا رداوب ترذنأو رمآلا جرحت اذا تح
 ع ذخ هع ريط ساق سال و - كلامملا

 ا هحشرماكرات ةيردتكسالاىلا لحروهعاتملجرلا

 لب دي . ىلع دمع ةيالو ىف امل نكي مل , ناديملانم نذا اسنرف جرخم

 . نييعتلااذهم ىطرت نكت مل

 ؟ . تين اذاملو . . ىلع دم رصتتا اذامل نذإ

 ٠ مهقيدصو نييرصملا مشرم ناك هنآل
 : ليصفتلا كيلاو

 4١غ ةنس ريارق موب خيراتب ناريلات ىلا سيسلدل باطخ نم )١(

 800 ص ع ةيرصملا ةلآملا ةأشن نع
 ( 14 ءعودطلاتعمم  مممعمو ممعععمععال طنص وس

 هم عتمع ىمأل, ءعوسطاتعوم بعصع 014 ممغ دءودماع 2غ

 طع نكع هك 1كم 1

 سآي نبل



 وخادم

 « ةيونعملا نيبرصملا ةلاح ريدقت ىف ىعفارلا ليلجلا ذاتسآلا غلابي ذات "الا ىلو

 ةروثلاب اوماق نيذلا نيسفرفلا نم لقأ اونوكي مل مهنا ىلا بهذيو 207
 تدبم ةدعب تامدقم ال تناك اسنرف ةرئوث نأ ىبنو , ةفورعملا

 ناك ء ًادج ةيوق ةيونعم ةلاح ىلإ اولصو ىتح نييسنرفلل قيرطلا
 قوقحو ةاواسملاو ةيرحلا ءارأب ضرألا اوآلم دق ةفسالفلاو باتكلا

 كانفتناكمنأى سنو ,ناهذآلاهيلإ!وبنواسن رفدجمفاوضافأو , ناسنالا
 ةفسلفلاو بادآلاو نوناقلاوف ايندم |ملعت نيدلعتملا نم ةريثك فئاوط

 اوضافأو اهنارين اولعشأو ةروثلا اوداق نيذلا مث كئلوأو .. كلذىلإ امو

 ةمآلا ىفناك م“ . . خيراتلا فئاحص ىف اهب طيحبىذلادلاخ ا قلأتلااذهاهلع

 . . لاح ىأ ىلع شيج وهف ةيونعملا هتلاح نكن امهم ع ىطو شيج

 ىادقلا دونجللو . . فورعم ىعايتجا رثأ بوعشلا ىف ةيدنجلا مايقلو ةيرصملا ةروك له

 كانه نكي لف رصم ىف امأ . . قخال ىذلا مرثأ ةيسنرفلا ةروثلا ىف > ةروه يت
 " ةروثلا ىلع قرجتو مهفلا قحرومألا مهفت ةليلق ةفئاطو مركم رمعالإ ١ ةينرفق

 ىلإ هسفن ليمتال ملاع : هلك كلذ دعب # رمع ىأ وهو , ةضهانملاو
 ريكفتلا ىالسإ ناكهنا لب . بصنملا الو ناطلسلا وجربالو ةسايسلا

 لاصفتالا روصتي الو ناطاسلا لالظ ىفالإ نامآلا ىرب داكي ال

 هماقم ماقأو اكرتآيلاو علخ نأ ىلع هتروث ىف داز ام وه لب . . هّنع

 هركف ليلحتف هيلإ انبهذ ام عم فانتي ال اذ هو ء'رخآ آك رتآلاو
 تلظ دف هفطاوع امأ هتمذ ىف رودي نأك هانركذ ام نآل « ىمايسلا

 .بلغأ  انركذ ال  هفطاوع تناكو ع ةيابنلا ىلإ ةيمالسا
 . هيأر نم

 اونوكي مل نييرصملا نأ فرعنلو « ريدقتلا اذه ىف ةغلاملا نذإرذحتل

 ضيقفختو ملاظلا عفرامتاو . نآلاامهمهت ؟لالقتسالاو ةيرحلانوبلطي
 هسفن رمع]ب , لاوحالا ءودهو نايلآلاو كيلامملا داعباو بئارضلا



 ل ١588

 ةيرحلاو لالقتسالا فرعيل نكي لو ٠ كلذ نم رثك أ وجري نكي

 بتارم ىلإ نييرصملا عفري نأ هدلخم فوطيل وأ , مويلا نحت امبفن اك

 . دالبلا ىف ىبنلاو رمآلا باحصأو ماكملا

 ةسائرلل ىعسي نكي مل رمع ديسلا نأ كلذ بناج ىلإ رك ذنلو
 ناك لب هسفن ةفعل كلذي هدحو درفني ملو , امبةحتسا نإو ةموكحلاوأ

 امهم دالبلا لهأ نم ةوطسلاو راسيلا ىوذو ءاهجولا لك لثمكه يف هلثم

 نأ ىف ركفي مهنم دحأ نكي ملف ٠ مبحومط ىمارتو مهعماطم تغلب
 ىلإ اوبرقتي نأ مهنامأ ىصقأ ناك لب « دالبلا ةموكح هسفنب ىلوتي

 نم نول ىأ ىلع ةباعرلاو ىرقلاو فطعلاب مهنم اوظحي نأو رمآلا ىلوأ

 بعشلا دجو ىذلا ىسايسلا عضولل ةيعيبط ةجيقت كلتو . ناولآلا

 ميدق نم هيلع ترتاوت ىلا تاموكملا لظ ىف هيلع هسفن ىرصملا

 ردتقي الو ةيل وئسملا ىثخي هلعجو هسفنب هتقث هيف فعضا ذإ , نامزلا

 وه ىلوتيو بناجألا نم ه ريغ ىلإ هلكي نأب ىنتكيف , كلا .ءابعإ ىلع
 نأ الإهصقنيل نكي ملف , مركمرمع هلعفي ساماذهو ع ةدعاسملاو ةنواعملا

 ىلع دمحم ةيعاوط رمآلا كرت هنكلو . . نولوقي ناجل وصلا كسمي
 هل .فكريغ هنأ هسفن ىف رعشي ناكهنأك , ىكحلا تاموقم لك هلسو

 هلك معلا لعي وهو « ةليوط تاونس هنواعي رمتساو . هيلع رداق الو

 ىلإ علطتت مل هسفن نكلو . هترصف نعوه للخت اذإ ىلع دمحم ءاقبال نأ
 . ةيالولا ركرم وأ مكملا

 « ًايسايس ًاجوضف ىمسي ال ةيالولل ىلع دمحم نييرصملا رايتخاف

 نأ هقح نم نأ همهف وأ هسفنب بعشلا ساسحإ ىلع اليلد ربتعي الو

 ىرصملا بعشلا ابكر ديس رومأ كلت لكف « هلامعأ بقاربو هك احر يختي

 امأ  .هسفنب هساسحإ ! دادزيو ىمايسلا» ريكفت قتري نأ دعي - نيح دعل

 ىلع ًاريدق ًاحلاص اك اح الإ نوبلطي | ةورملا عت مراهم
60 

 رمع ديلا ريكشت
 ىماسلا

 نييرصملا ةلاح
 ةيولملا



 ومس

 نكي مل هودجو اذاف « نءآلاب نيثباعلاو صوصللا ريادعطقو لدعلا رشن

 نأي كلذ ىلع ضارتعالا م مي الو « ةباغ الو حمطم كلذ دعب م 4

 + كيلاملا مكحنم حلصأ ا مغرلاب نويلبان كح اوهرك نيب رصملا

 ءضرتءيالو , ةيسايسلا ال ةينيدلا مهفطاوعب نويلبان اوهرك امبإ مهنال
 ٠ ةهاركلاك لت تناك دعف , نيح دعب ايلع ادم اوهركمهنأب كلذكه يلع

 . ليلق دعب اهليصفت دريس ىرخأ بابسأل

 ةروطخلا نم بناج ىلع رخآ ًارمأ ظحالن نأ ىنذي اننأ ديب

 ىلإ مايالا كلت ىف لصو دق ناكىرصملا بعشلا نأ وهو « ةيمهألاو

 مرابتعالاو لمأتلاب ةريدجسفنلاب ساسحالاو ىنهذلا ظقيتلا نم ةلاح
 . ةظقلا كلت نم ةدافتسالا عيطتسسي ًآرداق الجر بعشلا قزر دق ولو

 تاوطخ ىسايسلامدقتلا ل يسيف داللا تطخلو , ىمظع ةدئافاهنمدافأل

 تاعامجاو بوعشللن كلذ ع نطولا ونايكلاب روعشلاوحنةعساوةعيرس

 ىحوبمهفتف . اهسوفنو امنويع اهيف حتفتت « قارشالا » نم تاظحل

 فرصتتو ءرطخ نم اهب طيح امب ةزيرغلاب سحتو اببجاو ةيمدبلا
 ىف ةمساجلا تاظحللا ىه كلتو ء بجاولا فرصتلا اهسفت ءاقلت نم

 بوعشلا لصت امنإو,اهدعب ام اهل ىتلا تاظحللا , ممآلا خيراوت

 رطخلاب ماعلا ساسحالاو قيضلاو جرحلا تاظحل ىف ةلاحلا كلت ىلإ

 اهفطوعل اهبنم ليقملا رطخلاب اهساسحأ نوكيف قازرآلاوحاورآلا ىلع .
 نويلسملاو , سيمالسليبق نانويلا ابكردأ ىلإ ةلاخلا ىه كلت ٠ ةمئانلا

 ىستت تاظحل , ىلافلبقنويسن رفلاوهيبتاوب ليبق نويحيسملاو ردب لبق
 ىرخأتاظحل ىف ةعيطتستا نكت ملامي ىتأتق اهسفت ابق بوعشلا
 هذه ىف رصم بعشل ناك دقولو . داوقلا ربمأ ةدابق ىفو ةدعلا فاعضاب

 « ريخلامظعأيئللذ ن دالبلا تنجلهبيجوت نوتسحن وكنحةداق مايآلا

 دعب الإ ابك ردت نل ىماسسلا وضنلا نم ةجرد نيحلا كلذ ىف تكرداألو
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 ىف بعشلا هكردأ اميإع ةلالدلل ىفكيو « نامزلا نم نرق وحنب كلذ

 عوضخلا ىلع ابلك ىوقلا مغرأ هنا , رادنقالاو ةوقلا نم نيحلا كلذ

 . 60 دارأ امب هل ماسقلاو اهمارتحاو هتدارال

 هذه روهأ ةيالول سانال ملصأ ود ىلع دمع نأ رمع دبسلا كردأ

 هنأ هبحاصل دكؤي نأ عاطتسا ىتح ًادهاج هسفن ىلع دمى عسو , دالبلا

 نم هيف مثاممدالبلا لهأ صالخ الإ ىنب الو ريخلا الإ ديري ال
 ةيلاوتملارورشلاو ةرتاوتملا تايكستلا تناكو « لاخلا ءوسو بارطضالا

 ىف مللاو برحلا لعج بعرلا نم اروءش ةماعلا سوفن ىف تظقيأ دق

 برحلل ةيهالا مامت ىلع  ةايحلا ف مهلمأ الو  اوحبصأو « نايس مثرظن
 نامأ ال نأب أمات اراوغش رعشي رمع مهميعز ناكو ع داسالاو

 سحأو ع ءايلعلا نم هيحص دنع ريمضال و كيلامملل حالص الو كارتألل

 ىلع لوعف « جرحلاو مالألا نم بعشلا هيناعي ناك امب ةيلاعلا هتمب»

 ىلع لداعلا للاصلا ىلع دمت يقي ىتح ةوق نم عيطتسي ام لذبي نأ
 اروبشترمتسا ىلا ةيماخلا ةكرعملا ءدس اناذيإ اذه ناكف ,دالبلا هذه

 رمعديسلا راصتاب رمآلار خآ تبنثا ىح ةفلتخم نيدايم ىف تلقنتو ةدع

 لعحي نأ نم ًامامت سّني دق ىلع دمم ناكو . رص» لهأ نم هعم نمو
 ههركو كارتآلا هلذخ ذإ : دالبلا هذه ىف  ناكم ”ىأ  اناكم هسفنل

 أمهنم لك مرج ه نأ دعب هب ثيبعو ىسيدرلا هنوختو هاداعو ورسخ

 دعبو (؟) « صالخالاو ةنامآلا دّمعىلع ةمالع همدنمهليمز قاذأو هدب

 جوضت نم ديفتال نأ عاطتسا هناف روسقلا كلذ فقوأ ىلع دمع نأ نم مغرلا ىلعو )١(

 لدتتاراصتنا ىهو . نيح دب كارتالا ىلع اه رصتتي أ نم نكمت ىنا هشويجف ىرصملا بمشلا

 دهحي كارتالا ىلع راصتتالا حيطتسيل ىلع دمم نكي مل كلذ رينبو عادج ةبيط ةيونعم ةلاح ىلع

 كلذ لبق بورحلاب مهل دبع ال نيدلا نييرصملا

 اا1 سس( جناب ةنس ةرهاقلا عبط )دي دح وبأ ديرف دهم ليلجلاذاتسالل مركم رمع ديسلا ةريس (؟)

 ةروثلا تامدقم

 ةيرصملا



 : ةكرملا دي
 كيلامملا ةمره

 مس 1 سس

 . هوددهتذإ نابلآلا نم هينطاومو هدونج نم ةناهلاو ردغلا سحأ نأ

 هيلإ حاترم رمع ديسلا نأ سحأ املف , ًآاريثك هيلع اودرمتو ةروثلاب
 مييلع لوعي نمريخ مث نيبرصملا,الوه نأ فرع ةيالولل هحشري هنأو
 *  لبع نم نوعيطتسي ام ىدم ةيداهلا هترطقي سحأو « هتياغ كاردال

 ١ . مايالا هذه ىف

 ديسلا أدب ذإ ع ةنسريارق رخاوأ ىف ةمحاجلا ةكرعملا تأدب

 ادمع ضرتعت ىلا ىلوآلا ةبقعلا نوليزي رصم لهأ نم هعم نمو رمع
 نوعسي ورصم ةموكح ىف قحلا نوعدي اوناك نيذلاكيلاملا هو : ًايلع
 زيلجتالاب كإذل اولسوتي ىرأ نويحتس ال : ليبس ىأ نع كلذل
 ىسيدربلا ىلإ نيحلا كلذ ىف تبتتا دق مهتءاعز تناكو - نيبسنرفلا وأ

 ف هدرشو ىنلآلا نم صلخت نأ دعب رصم ىلع مك اح هبش حبصأ ىذلا

 نم هوقبأس هيلع ناك ام لثم لعىضمي نأ ىيدرالادارأو . دالبلا ىحاون

 كلذ لعفي دكي ملف . اهب: ساتلا ىلع لاقثالاو بئارضلا ضرف

 ميكردأو « جايملاو ةروثلا هيلع اونلعأو ء هبجو ىف سانلا به ىتح
 ام اك ءاسنلا تحانو داوسلا اوسبلف ءمقم دمكو لماش سأي كلذ نم

 « هيف مط ةليحال ملاظ ردق لايح مهن"اكرمآلا كلذ لايح سانلا معبصأ

 نم دخات شيإ » هب نوفتم ىسيدربلا راد ىلإ اوراسو اوسمحتو

 ىلع اوفاخو فقوملا جرح نايلآلا دنج سحأو « ىسيدرباب ىسيلفت

 ىبيدربلا دجوف ءنيبرصملا عم رصانخلا نودقعي اويئوف مهقازرأ
 | لجعف ,نابلآلا عفادم رانو طخاسلا روبنلا ران : نيران نيب هسفن

 فصويال عزف ىف كيلالا ءارمأ ةماع هعبتو ع ةرهاقلا نم برهلاب

 ْح ةطقس تناكو » فايرآلا وأ ءارحصلا ىف مبعجو هعمج قرفتو

 دعب ةرهأقلا اولخدي مل مهناف 5 دالبلا محب مثدبع رخآ ةدملا هذه ءارمألا

 ىلع دمج مبيلع ىضق ىح نوزجعيو نولواح اولازام لب , اماكح كلذ



 م

 رصم لهأ 0 ١76 تاونس عبسي كلذ دعب ريخآلا ءاضقلا

 تناك ىلا ىلوألا ةبقعلا تللذف ناديملا نم مثوج رخآو كيلاملا ريصم

 . ىلع دمج ضرتعت

 مث ةرملا هذه ودعلا ناكو : ةكرعملا نم ىتاثلا رودلا أدبي انه

 : مبعم رصم رومألالصال هنأ بعشلا نابتسا دقف ع مبسفنأ كارتالا

 نسحت نأ ىلع ىكرتلا ىلاولا اومغرب نأ رمآلا لوأ نم اودارأ ذإ

 نورري نويرصملا

 رايتخا ىف مهقح ٠
 مهك اح

 . ىلع مبمزع دقعنا اوكي املف , اليوطآر بص كلذا اوريصو مييف ةريسلا

 . مدقلا نم اريخ ديدجلا اودجب ملف ع هب هريغ لاديتساو هنم صالخلا

 ناطلسلا مبسأيأ نأ دعب ميسفتأب ره اوراتخي نأ ىلع اولوع مث نمو

 تناكو اشأب ديشروخ وه مايآلا هذه ىف ىلاولا ناك . راشخالا ءوسل

 ةرهاقلاب كيلاملا طاحأ ذإ , بناج لكن م هب تقدحأ دق راطخألا

 اولذبي نأ اوضفرو اوبأف هئادعأ ىلع هونواعينآ مبيلا بلطي نييرهاقلا

 نأ ىف ةلودلا خرصتسي لعجو هدي ىف طقسأف ءبلط ىذلا لاملا هل

 لغ دمحم لاكأ نم دنحلا ءانيؤزرةنم رفت ذإ نيح دعب اجرح لاوحألا

 هتيلايو « ةلودلا نم اهبلطي ثعب ىلا تادجتلاب ًاقلعم هلمأ مبصأو

 اونوكي ل ذإ : هلابإ لع ائتضتادجنلا هذه لوصو ناكدقف . . رظتتاام
 ماشلا حا ون نم ةلودلا هل مهتعمج صوصللاو فاللجالا نم مذارش ريغ

 ذإ , ابنيعف رقتسا ىذقلاكا وناكقر صم مه تبصحو ىرغصلا ايسأو

 حبصأو مهجايه دتشاو سانلا ةروث تدارف ببنلاو بلسلل اوفرصنا

 داوق سحأو « احرص احضاو ءادع ناطلسلا لشم نيبو مهنيي ءادعلا
 0 ل

 11 ص ديدح وب ةاتساالل مركم رمع ديسلل ةريس )١(



 ايلاو ىلعدمم نييمت
 هدج لع

 نولوي نوي رصملا

 هتموكح ىلع دفع

 وياه #1: رصم

 ا١مءو ةنس

 مس 18

 هثدح نم ةكوش رسك الإ دونجا .ال ٌوهنم دير.الديشروخ نأ نايلآلا

عض مهتياغ تدحتاو ع مهنم ةضراعم اب هسفن
 ناتثالاأدبو نيرصلا ءا

قرش نأ بحأف كلذ ديشروخ رعشو 0 نينواعتمن المعي
 لمش 

 نم ردصتس نأ عاطتساو « رصم نم ىلع دمع لقنل ىسف نيفيلحلا

 كاذب ايلع ادم مدخهنكل وي هدج ىلع ايلاوىلع دمع نيبعتي انامرف ةلودلا

 ةلودلا تاواشاب نم ىلع دمج مص ذإ « رعشي ال ثيح نم ىربك ةمدخ

 ماغرإ ىف اوركفيل نويرصملا نكي ملو « دالبلا رومأ ةيالوب ًاريدج

 ةيئرم ىلإ هعفرا ىعسلاب ديشروخ عوطتب لول ايلاو هتماقإ ىلع ةلودلا

 ىلوأ وهف ءةدج كح اريدج ىلع دم ماد ام ه ذا ء تاواشانلا ةالولا

 7 « اهيلع مكاح نوكييل رصم ىف قبب نأب
 سيلو هدج ىلع لاو وبف « كلذ ىف ًاريض ىريال ىلع دم ناكو

 مركف رمت هيحاص حراص مث نمو ع رصم ىلإ هلقن نم عنمبام كانه

 قلف هعابتاو هباحصال رمع دسلا هتلعأو . هيلع نانثالا قفتاو كلذب

 , امك اح هب اودان نأ ةماعلا ثيل ملو ءاضرلا عقوم مهسوفن نم

 ىش رهاظم نم ولخنال المج ًايبعش الافتحا هنيمعت عيا لفتحاو

 ىزجلا راصتنالاب هحرفو هسقن ردق هروعشو بعشلا وعم ىلع لدت

 ٠18ه ةنس ويام ١ ىف ىكرتلا ناطلسلا ىلع

 دالبلا ىف حبصأ دقف , ًاذاش ًافقوم رصم ىف ةكرحلا هذه تأهنأ

 ةبغرب نيعم رخالاو ناطلسلا لبق نم نيعم امهدحأ : ناكرت نالماع

 بوعشلا دحأ عيطتسي ىتلا ىلوآلا ةرملا ىه كلتو عرصم لهأ داوس

 ةداعلا ترج دقف « ةمظنم ةلوقعم ةروث ةفالخلا لعروثينأ ةيمالسالا

 احيرص اجورخ اذه دعيف, هيلع .ادتعالاو هدرط وأ ىاحلا لتقب البق

 ىذلا ميمك اح ةماقاب اوفتك ١ دقق رصم لآ امأ , ناطللا ىلع

 149 ص ديدح بأ ذاتس'الل مركم ربع ديملا ةريس ()



 ا مود

 مث «ةعلقلا ىف انصحتم ديريام لعفي ناطلساا لماع اوكرتو هوضترا

 اولعفي مو .اوضترا ىذلا احلا تييثتهيلا نوبلطي ناطلسلا ىلإ اوثعب
 ىأر نورظتني اوثعبو 3١© « ةردقو ةكح امبإو افوخ الو ةناجج كلذ

 مهرايتخا تيبثتل ةبهآلا مامب ىلعو رجلا نم رحأ ىلع ,هو ناطاسلا
 . مهدعأوس ةوقب

 ىأر راظننا ىلع هنيعيام ربصلا نم قزري مديشروخ نأ دي

 ةيعر : ىأر ام لول بيو بضغلا كلم نأ ثبلي ملف ع ناطلسلا

 هدنج نم رفن هيلا زاحتاو ! ناطلسلا مك اح لزعتو ابمك اح راتخت

 أدبي اتهو « رمع ديسلا ايسأرو ةكرحلا هذه ىلع ءاضقلل دعتسي ذخأو

 مهنأ رصم لآ ايف تبثأ ىتلا ةيماحلا ةكرعملا نم قاثلا مسقلا

 هنود ةقاتبلل نودعتسم مهناو ,كاسمتسالا دشأ مأرب نوكسمتسم

 دقو رصم بعش روصتن نأ بجعملا نمل هناو م هلبس ىف لذبلاو

 ( تييابنلا ) ةظيلغلا ىوارهلاو ىصعلا نم ةحلسألا عاونآ ىتش لمح
 هيش ىف تاءامج فوقو مهو « رجانخلاو فويسلاو قدانبلاو

 ممرمأب نورمتأي ءافرعو ءابقت مهني نم اوماقأ دقو عدونجلا قوفص
 نيب مثو . ططخلا نم مهلإ هنوقلي ام ذاقتا ىلع نوموقيو مهنوعيطيو

 ةمرطضم مهسوفنو ةنهم بحاص وأ ةفرحب فرتحمو عناصو رجات

 مهلالقتسا ءانب نوميقي مهن ابن وزتعي ع مهلع علط ىذلا ديدجلا لمآلاب
 ىلع دمع دنج فقو دقو « 0) « مهئامدب مهتيرح نورتشيو مهسفنأب

 فوقو : فوقو ىأ نكلو , ةكرعملا هذه ىف نييرصملا بنج ىلإ
 « بابسالا هفت“ال لذاختلاو نوختلاف ددرتيال ىذلا نواهتملاىنجآلا

 هسفن ىلع دمج ميسرت نم ناك كلذ نأ باغلاو ()
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 هنومجاهي اوذخأو ةبيصعلاةظحللا هذه ىف ممدئاق اونوخت نأ ثدح دقو

 رمع عراس نأ الول « ىلع دم دي فطةسي داك ىتح نييرصملا مبفالحأ
 اذهلو ؛ ءادعأ مهتاك نابلالا لاتقب نييرصملا سمأو همزع دشف مركم

 هربظ اومحو ىلع دم اولو نيذلا مرمعم لآ نإ لوقي نم .ىطخم ال

 هنم اوفقو ولو « ةنانب رامال ةظحل هنع اولخت ولو « هرزأ اودشو

 كلذ ىف هلع ىضقلو ىدس هيدايأ تعاضل نايلآلا هتطاوم فقوم

 نيذلا دونجلا لحم تلح قرف مينم ماقأ » : رمع ديسلا نأ ذإ « نيحلا
 نم رشع عباسلا مويلا ذنم ةعلقلا تحبصأف ء مهبجاو ءادأ نع اولخت

 ناكس ةماعو رصم لهأن م نيرصاحملا نم اهلوح نم لكو « هيئوي رهش
 « ليبنلا بعشلا اذه ءامعز ضعب ءامسأ ىسنن نأ انل ىتيني الو ع ةرهاقلا

 نيلعأج مهيلع محرتنلو 3 ابقعضأو تاقيطلا رّققأ نم ءالؤه ناكولو

 رابخالا انل تفلخ دقق : ةروثلا كلت لاطبأ نم ليهاجنلل ازمر مايإ

 <« )0١ نيرازجلا خيش ةعمش نباو هدوج ليعامساو ىرضخلا جاجح .امسأ

 نواس اطدالنإ راباونو ردم دن تاونزامملا تن كلاطو

 ضعب ىلع تدبو ءاوقفوي لق ةعيدخلاو ةليحلاب مهوذخأي نأ كارتآلا
 < عارصلاو لاضنلا ىلع ةردقلاو ةلوطبلا رهاظم نييرصملا دارفأ

 ةكرح ناكف ةبيط ةقفومةداقسانلاةدابق ىلع مركم رمع ديسلا ردتقاو

 ةعامج نم غرسيو ةرهاقلا باويأ نيب لقتني , مايألا هذه لاوط ةمئاد

 ىذلا معزلا ريبدت رومآلاربديو ططخلا مسريو ماوالا ردصي ةعاج

 ناطلسلا سأيتسا ىتح كاذ للعرمآألا رمتساو « ةدايقلاو ةماعزلا سرام

 مرايتخا رقي انامرق ميل! ل سرأ نأ ثبلي ملف ء ني رصملا ىلع رصنلا نم
 سحأو « جرح نم اجرف هلوصو ناكف , اوبلط ىذلا اشابلا تيثرو
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 نع ميلك نويرهاقلا هليقتسا « هلك أ تابثلا توي فيك ذئموي نويرصملا

 . ةيكب زآلا ىف اشاب ىلع دم لزنم غلب ىتح » هب اوراسو « مهيأ ةركب

 لواسم فيس هدي ىفو ريهاجلا ةعيلط ىف ويسي ىرضخلا جاجح ناكو

 ؛سفنلاب دادتعالاو جابتبالا تامالع مهولعت هراوج ىلإ ةعمش نباو

 ىف ةغلابم الف 0) « سانلا ىلع لوسرلا هلمحي ىذلا موسرملا قرفو

 نماثلاو .ه 1. ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلا مويلإ اذه نأب لوقلا

 ؛ ثيدحلا ىرصملا بعشلا ةضهن ةحتاقريتعي 6-18 ةنمم هيل وو نم رشع

 . ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسالا بوعشلا ةظقيل ىلوألا ةراشبلاو

 روعش نع كاذ ذإ فرصتي, ناكرمع نأ ىف لبس كشلا ىلإ سيلو

 نكي مل هناو « ىدحلا نع لام اذإ مك احلا ميوقت ىف ممآلا قحب قيئو

 لاوطت اك هنأ ىرتسف علام وأ بصنم وأ هاج ءارو ايرج لعفام لعفي

 هتكلو , بصاخملا نع أفرصنم هاجلا ىف ادهاز لاملا نع افوزع هتايح

 « اهتياعر قح اهاعريو ابمبف قح اهمبفي ءىدايملاب قلعتلا ديدش ناك

 ديشروخ عابتأدحأ نيبو هنيب ىرج ىذلا ثيدحلا اذه كلذ قادصمو

 ناطلسلا هالو نم للع نوروثت فيك ه : اشايلا بودنم لاقذإ .امشأب

 ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو : ىلاعت هللا لاق دقو . ملع

 موفي ناكلجرلا نأ هنم مبفي اباوج رمع ديسلا هباجأف : « محنم رمألا

 : ماكحلا ىلعةباقرلا ىف ةيعرلا قوقح فرعيو مبفلا قح م احلا ةمبم

 ناطلسلاو ةعيرشلاةلم-و .اءلعلامم رمآلاىلوأ نأ ملعاف الأ » : هل لاق ذإ

 جراخملاظ لجر الإ وهام كلسرأ ىذلا مك احلا اذهو : لداعلا

 نأ ىف قحلا امئاد رصم لهل ناكدقلف ع اهتعيرشو دالبلا نوناق لع

 ركذخ ىفتك أال ىتنأ ىلع « هنع سانلا ضري ملو ءاسأ اذإ ىلاولا اولزعي

  فنرأ كل رك ذأ لب « ةميدقلا ةنمزآلا ذنم دالبلا ةداع هيلع ترجام

 )٠( ص هدحوبأ ةاتسالل مركم رمعديسلا ةريس 16١
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 ممل ناكلظلاو روجلا ةريس سانلاف راس اذإ هسفن ةفيلخلا وأ ناطلسلا
 همهفوهئدبع هناعاو لجرلاكلذ ةناطق لعلدت ةلاقمكلتو «هعلخ وهلزع

 « ساتلا حلاصو لدعلا ليهس ىف هسفن لذيل هدادعتساو هيجاوو هقحلا

 امعز ناك لب ايداع الجر نكي مل رمع ديسلا نأ لع ليلد اهدحو ىهو

 هنإو , ددرتي الو فاخم الو نيحي ال ع ةدارالا زيزع مهفلا قداص

 ثوروم ىف سيلف ع اهنم داذأو نيسنرفلا ءارآ نم ريثكلا سبق دق

 ثدحب لو , هفقوم ىف رمع ديسلا ديؤي ام ةيسايسلا ةيمالسالا ةمكسحلا
 ةقداصلا هجبللا هذه. ماكحلا بطوخ نأ ةيمالسإ ةلود ةيأ ىف ًادبأ

 حراصي نمنيماسملانيبدجوب لو ءرظنلاو ب اجعالاب هريدجلا ةحضاولا
 لظىف دحأ كلذ لعفي مل. ءاسأ وأ دبتسا اذإ هلزعف ةيعرلا قح ةفيلخلا

 ديدج روعش نعانه ريعي رمعف عءايلعلا مظعأ دوجو ىفو ماكحلا ىنعأ

 بلطت وأ توبلل لفحت داكت ال .ةيرحلل ةيثوتمسفنو ديدج ىأرو
 ىرصملا اذبف ع كلذلبق نيملس ا تاورس نم قرعن نملاثم ىلعةيفاعلا

 ثعبلا تايرشب ىلوأو ,نيملسملا رارحالا لوأ عازن الب دعي قيرعلا

 نلعي وهابف كلذب قتك ١ رمع تيلو . نينمؤملا ضرأ ىف ديدجلا
 اننإ الئاق ةروثلل هدادعتسا  ناطلسلا بودنم ىأ م احلا بودنمل

 وهف © نوناقلا ىلع مترثو قحلا نع متجرخ دق ةاصع مكنأل مكلئاقن

 قئاولا لعفي امب نمؤملا رارصإ اهيلع رصيو ةروثلاب ةرهاجملا ىثشخي ال
 كولمملا نم اذه نيف ع ىنأي ام رئارجي ملاعلا ع لعف ام لعف ىف هقح نم

 روتي ىذلاو « ةرهاجملا لعرسحيالو ناطلدلا هركي ىذلارداغلا نوختملا

 ناطلسلا ءارزو نم اذه نيأل ب « مالظلا ىف الإ ةلتاقملا ىلع رسيالو

 نيملسملا دالب ةفاك ىف ءابجولاو ةارسلا ةماعو

 ةموكحف ممآلا قحب لقي ملرمعنأ وه . رخآ آرمأ ظحالن اننأ دبب
 مكاحلا نع ثحبي ناكلبهناسل لعلالقتسالاوأ ةيرحلا ظفلرحي لو اهسفت



 ل ]و

 ىلع ليلد قدصأ اذهو . ًايسكرشوأ ًايكرت ناك أ ءاوس طقف حلاصلا
 ناكدنأو ٠ مويلا نحن اهفرعت ىتلا قافآلا ىلإ ىمارتي نكي ملهركف نأ
 ممدالب نوئشب مايقلا وأ كارتآلا نع لالقتسالا رصم بعشل ديرب ال
 . لاب ىلع هل رطخم مل كلذ لعل لب

 ةربعلا هتوفت الف هيدي نيب ىرجت رومآلا بقري ىلع دمع اكو
 نوبرصملا ءالقهردتقي فيك هينيعب ىري وهابف ع هيوطت رسلا الو اهمضت
 كيلاملا ةعيدخو كارتاألا ركم نويعي فيكو . لاضتلاو حافكلا ىلع
 دق ناكو , مهدي ديلاو مهرصت رصتلانأ ملعي ناكو اعم نينثالا ةوقو
 متاملف « ةيالولا ىلإ لوصولا هل ردق اذإ هيلع .ابقرمهنم ىضقري نأ لبق
 هنيب ةقالعلا ديدحت ىف ركفي أدب ما حبصأ هنأ يلح رماألا هل

 ع هتتاكزو هتنطفي رومآلا قئاقح سلب ابيرأ ايكذ الجر نآكو ؛ مهيب و

  مسر ىذلا ماظنلا ىلع لمعلا أدب اذإ مهايإو قفتي نل هنأ فرعف

 عيطتسيال لجعم وهو ليوطلاريصلا ىعدتسي ناك هيمارم مهماهفإ نآل
 ثيحملإ هايإو ىضملا اوضفري ونويرصملا هيلع جتحي نأ دبال « دقينأ
 اورظني نل مهنأ فرعي ناكو , ديدجتلاو حالصالا هوجو نم بلطي

 هذه نع مهيحني نأ بحاف « هردق هوردقي نآو هنيعب حالصالا ىلإ
 هنيعب ىري ناكو « مهعقنت الو مرضت امنآل هيلع اهوطسب ىلا ةباقرلا
 نأ بحاف , هتاحالصإ ىف بعشلا ةضراعم نم تلاثلا قطصم هيقل ام
 . اقيلط ارح هلبس ىف ىضمب نأ عيطتسي ىتح ةباقرلا كلت نم صلختي
 ردقأو سانلا بولق ىلإ هنم برقأ رمع ديسلا نأ كلذك ملعي ناكو
 لع ء هلضفب رقأو هدي هل دمح ناو هسفن ىف هاشخي راصف مهتداق ىلع
 لمعلا أّدبو رصم مح ىف ىوتسا نيح ةينلا ىلع دمع دقع رمآلا اذه
 : , 0) فورعملا هطاشنب

 ةيحنت ىلع مزعلا دقع دق نلك هنأ ورم"الا كلذ ىف ريكفتلا لاطأ دق ناك ىلع دم نأ بلغيو )١(
 ويسملا نيو هني راد ىتلا ثيدحلا لدي اذه ىلع رمأالا هل راص اذإ مهتباقر نم صاختلا وني رصملا

 ىلع دمحم فقوم



 ل وغءدل

 هف كاذ ذإ ركفي نكي ل « رخآ داو ىف يبي ناكف رع ديسلا امأ

 هتياغ كردأ دق ناك دّقف ع كلذ نم ءىث الو ءادعلا الو ةضراعملا

 فكتعي نأ الإ هلغشيام هلقبيملو ء سانلا رومأ ملاصلا لجرلا ةيلوتب
 وأ ةعافشل الإ كرحتي الف ء هسفن ىضرتو هلاب رقي نيح هدبع قباسك

 ىلوأ » نأ ملعي ىمايسلا هريكفت ىف ناكو « ةيلظم در وأ ةطاسو

 هسقن ريتعي ناكف « لداعلا ناطلسلاو ةعيرشلا ةلمحو ءايلعلا مه رمالا

 هنودريو لداعلا ناطلسلا ىلع نوفرشي نيذلا عرشلا ةلمحو ءايلعلا نم

 نآل رمالا ىضتقا اذإ هنولزعي وأ اهنع ديحلا لواح اذإ هدودح ىلإ

 ناكو « سانلا هنع ضرب ىلو ءاسأ اذإ ىلاولا اولزعي نأ » رصم لهأل

 هفكتعاو رومآلا هل كرتف ىلع د ىلإ نانئمطالا مامت انئمطم

 . انئمطم ايضار

 لمعلا ىف هبجاو نأ هبحاص ملعيل ةيتاوملا ةصرفلا ىلع دمر ظتلاو 0٠

 لظ هنكلو « ةعاسلا ذنم هنع تطقس دق ةدايقلا ءابعأ ناو « ىبتا دق

 « كيلاملاوأ ناطلسلابنأجنمنوكيردغنم ارذح هل هئالو ىلع اظفاحم

 نيعتسي نأ عاطتسا اذإ ةليلج دئاوف رمعل هدو نم ىلع دمه دافأ دقو

 ةلواحم نم صلختي نأكلذك عاطتساو « روبنمد نع ىلالا در ىف هب

 هدبج ىراصق لذ ىلع دمحمناكو « ليلق دعب كينالس ىلإ هلقن ةلودلا

 كارتالا ىلإ ىمتتيالىذلا صلاخلا ىرصملا ربظمب ربظيل مايآلا هذهىف

 ًاييرق ًاسايلدترم وهو سانلا ىجحي ةرهاقلا قرط ريسيو ناكق ءىثىف

 ةءابع هل ذختاو « بارغالاو دونجلا سابل هنع علخ دقو « مبسابل نم

 نويرصملا لذبو )١( « هنيبو سانلا نيب ىلا ةقشلا دعب لي زن ءسنربلاك

 ةةرادالا و كلا نوتش نيبو نيب رصملاس لوحبس هنأب ىلع دملاقذ] هرصاعمو لعد روم ناجتم كليف

 1 ءانج ةلعموتمر طاتكغمتعع لن وومأع .
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 مركم رمع ديسلا ربظأو هب كاسمتسالا ىف دبجلا مظعأ مهبتاج نم
 دسفيو ىلآلا نم روهتمد ىمحي نأ عاطتساف , ليبسلا كلذف ةيلاع ةمه
 ءاغلإو ىلع دم#ل رمآلا رارقتساب رمآلا ىبتناو « مهتياغ كارتآلا ىلع

 . كينالس ىلإ لقنلا رمأ
 همامأ ىضمي كيلامملا قاطأ نم فيط رخآ هيفيعب لع دم دهشو

 نع نويرصملا هريأ نرأ دعب ًاييثك انوزحم ءارحصلا ةفاح لبع
 عزيلجيالاو كارتالاعم نواعتلا ىف هلمأ اوييخو روهنمد ىلع ءاليتسالا

 ىراوتيو « ديعصلا ىلإ ةريحبلا نم ءارحصلا ىف ىضمب قلل دم ىأر
 كلذ دعب نمآ هنأ نقيأو ءاتمأو ةقث دادزاف ءارحصلا لالت فلخ هنع

 ريمآألا كلذ نأ دبالو .هبناج ىلإ نويرصملا ءالؤه قب امو شاعام

 هردصلع هسأر ىقلأ دقو ريكفتلا ىف اقراغ ناك- ىتلآلا دم  ميظعلا

 . هأطخ فرع هنآ دبال ,انوزحم ًاسيأ ديعصلا ىلإ بكرلا هب ىضمو
 مهنوخت ةلواعو مهيلع دادتشالاو رصم لهأ ةاداعم ىف هتعيش أطخو

 اذ هرمأ ىف طرقام لع مدنو همرج سحأ هنأ ديال ء مه ردغلاو

 دقلو , مهرصنو مهديأتب ىلع دمج هيلا لصوام ىأر نأ دعب بعشلا
 ناك هنأو ىسأآلا غلاب نزحلا ديدش ناك لجرلا نأ قريجلا انل ىور

 دك 1 دقل لب. هنت لك أي دمكتااو اهزيضمو انلآو رصم م أنفال

 افسأو ءرصم رومأ نم عيضام ىلع ادمك تام لجرلا نأ ىتريجلا
 عورأ هتمتاخ تناكف . كيلامملا نم هريغ ديب وأ هدي اهباصأ ام ىلع

 : . كيلامملا ةصقل ماتخ

 ةصرفلا رظتتي ادغو ع هسفن رمأ نم كلذب ىلع دمحم قئوتس
 ىحالصالا هجيانرب ىف ىضميو رمع ديسلا ةياقر ينم صاخب ىتح ةيتاوملا
 هني هع لإ هل ولمالا لمرأ تح ةصرقلا كين هو ةاطرس

 ناطلسلا مغرتل لب رصم لتحتل ال ةقزترملا نم اهدنج مظعم

 كيلاملاةماغ

 ومذهب نويرصملا
 1م.؟ةسزيلجالا



 لعدمم فوم
 كلذ نم

 دمه فرصت اذأل

 وحلا اذه ىلع ىلع

 دق ةلخلا هذه ءاينأ تناكو « هنع ىلختلاو نويلبان لع جورخلا ىلع

 مهتحتسي مهل لسراف رمع ديسلا اويتاكو ءاهدرل اومهفنييرصملا تعور
 تعمتجاو ىضاقلا تيب ىف سانلا عمجتف ع ديشر لإ ريسملا لإ

 نيتميظع ةوقو سامح ىف ديشرا جورخلل نودعتسي اوذخأو فالآلا

 اوعبتي نأ ىلعاومزعو « مهتصاعنع عافدلل ةطخلا نوريدي اوذخأو و.

 ىرحبلا هجولاو ديشر لهأ دفاوتو « « ©) نييسنرفلا ةطخ كلذ ىف

 داعو , ةركنم ةبزه مهومزهو ريلجنالا اولباق ثيح داخلا ةيرق ىلإ

 ىرج امب هيلعأو رثعديسلا هيلإ بهذق كلذ ديعب ديعصلا نم ىلع دمحم

 بتاكدقل : هتاطلس دده.امكلذؤف ىأر هنكلو نآمطاو لجرلا ىضرف

 20 مهسفت أر مأن ماو وتساو « وه هوبتاكي ملو مركمرمع سانلا

 للاولا وأ مكاخلا ىلإ ةجاح ريغ ىف مبنأ نورعشو اهلع نودمتعي

 هجمات رب ناكو عهسفن ىلع هايقع دمع ملو كلذ ةبغم لع دمع ىتفت

 ضراعم توص لك تكسي نأ و ءىش لكى ع هسفنب ف رشي نأ ىضتقي
 اودوعي مل مهنأ هباحصأو رمع ديسلاميقاف « ؛ هليس ىف ىضملا عيطتسي ىتح

 .نأ مي كارلا نايا درع نأدعب دالبلا نع عافدلاب نيفلكم

 الضف كلذب مافكو دنجلا ةدعل مهيلا بلطيام اوعفديف مدح !ومزلي

 لودلا لكىف ةداعلا فولأم هب ىرج امالا كلذب لع دمت لعفي مل

 نم ضعب هتنعر نأ هسفن ىف سحب قرشلا ماخلا نأ ذا , ةيمالسالا

 ئأ قوح امك ابنم ةيقتلاب هسفن ذخأي نأ هيلع ناو عودعلا نم ىثخم

 دنجي ايمالسا امك اح دجين نا ادج ردنيل ىتح ع جراخلا ىف رطخم ودع

 «هولزعيف هيلع اوطخس نأ ةيشخ هكحي ىذلا دلبلا لهأ نم هشيج

 مهب نوبرضي مبني كلم اونوكيل نيرجؤملا دنجلا نولضفي اوناكف
 عم ىلع دمع لاح اه ناكو . ءاوسي ءاوس نيلهآلا ريغو نيلهآلا
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 هنأ - نوملعيو  ملعي ناكو , مجرادتقاو مهتوق هينيعبىأر , نييرصملا
 ناديملانعمبيحتينأب حأو هفوخ دادزاف , مديأتو ممدعاس محلا ف

 سانلا ءالؤه قيدص وهرمع ديسلا نأ فرعي ناكو . دارأ ام هل ناكف

 فسأ دقو « هب نومتحي نودوعيالىتحمهنع هدعبي نأ بحاف ممأجلمو

  هيفاحيو هنع دعابتي دخأف درلا نم ىلع دم هب هاجاق امل اعلاباقسأ رمع

 مامز لع ضبقي رمعىري ىلع دمحف : ةطلسلا ىلع قخ لاضت ًادياتهو

 ةباقري ايقيقح هسفن ىري رمعو ع هلحع لحي نأ ديري هنأ بسحيو سانلا
 نيلجرلا نيب قرفلا نكلو , ىغط وأ ىغب اذا هدودحملا هدرو م احلا

 الو اهتايلقتب الو ةسايسلاب هل لبق ال ملسم لاع رمعف : ايظع ناك

 ىف ىنرت ىلع دمحو ءلاحلا ءودهو لدعلا ريغ وجرب الو ,اهلاو>أب

 ىف هلمأتو ابنينافأل هسارم لاطو اهئاولأ كرعو ةسايسلا ناضحأ

 ريعو بردم نيب ع ريبخ ريغو ريبخ نب حافكلا ناكف ءاهلاوحأ

 رداقلا ريبخلا بردملا وهو ىلع دمج رصتقي نأ ايعيبط ناكو .بردم

 ناطلسلا وأ ةموكحلا وجرب ال ىذلا ملاسملا رمع ىحنتيو

 لوقلاب.ىزتجي اعإو٠ نيلجرلانيب عق وامليصفتل ماقملا عستي الو

 طايمد ىلإ هافنو هلامعأ ضعب ىلع رمع جاجتحا ةصرفزبتنا ىلع دم نأب

 نوخت ىلا اورداب : امتاورسو رصم ءاءلعنمرفنب كلذ ىلع ناعتسا هنأو

 دمج ناكو ءانيح قنملاف لجرلال ظف , هلاومأو هناكمب اوظحيل ميليمز

 رضي هلاومأ سسمب ملو ىذأب هلني لف, هلضف هلفرعيو هدي هل ظفحي ىلع

 هاضرتي نأ ىلع دمع لواحو  الثم ىواقرشلا خيشلا عم لعف امك

 نم بلط امع حزحزتي نأ لجرلا ىبأف ةدوملا نسحب هبسكي ناو لاملاب
 هنم تعزن ةطلسل بضني مل لجزلا نأ بلاغلاو . ةباقرلاو فارشألا
 نأو سانلاب لعدم دبتسي نأ ىثخم ناكامباو ؛ همغر ىلع بصغقحوأ
 حتق نم نكمم دق ىلع دم نأ معي دكي مل اذهلو « مييف ةريسلا ءىنسي

 مركم ربع ىقن
 / طايمد ىلإ



 ىقنملا نم رمع ةدوع

 ىلع دمع نأك له

 ٠ نيرصم لا
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 احرف مركم رمع ةئنبتب ىلع دم حرفف ع هئنهي هيلا لسرأ ىتخ زاجحلا
 ربطم ىلإ » هلوقي هأدب ةيوذعو ةقر ضيفياباطخ هيلا لسرأو , امظع
 اندلاو ع مرك آلا دجملا تيب ةلالس ءابيمسو نوكشلا ديمح اهيتس لئامشلا
 هسفتىف هنكي ىلع دمع ناك ام ىلع لديام «)١( هنأشماد مركم رمع ديسلا
 : هليمجم نافرعلاو هلريدقتلاو لجرلا كلذل بحلا نم

 سادلا ىلع رشتي ًابارم ايوق ًآيلع ادم دجيل ةرهاقلا ىلإ رمع داعو
 هسفن تيضرف ,ناطلسلا قارمو زعلا جراعم ىلإ مدوقيو لدعلا لالظ
 ىتح هنداهت مل مايآلا نكلو ءهبر ءاقل رظتتي « ًانكمطم أنك اس ماقأو

 اوتفاهتق نك املا ىلع ىلع دم اهضرف ةبيرضب سانلا جضف] « ةريخالاهمايأ

 ديسلا ىتنب رمأ نأ ىلع دم ثبلي ملف , هتطاسو نوجري رمع ديسلا ىلع
 دعب تامو . 181707 ةنس نم ليربا نم سماخلا ىف اهيلإ ىضف « اطنطملإ

 نأ دعبو . ةثيدحلا رصم ءانب ىف ساسالا عضو نأ دعب . ليلقب كلذ
 رصم بعشنعض فن نأدعب و « با رطضالاو ىضوفلا نم هدالبب صلخ
 ريطخلا رودلا اوبعلمل مدعأو مهمادقأ ىلع مهضهنأ و « نورقلا ناردأ

 5: مظعلا ىلع دمج ةدايعب ةيملاعلا ةسايسلا ىف هنوبعليس ىذلا

 ناديمنعنييرصملا روهمجداعبا نمىأترا امف قحلا ىلع ىلع دمت ناكأ ٠
 عيطتسي ىكل هل ًايرورض كلذ ناكأ . هدحو هب راثكتسالاو ةسايسلا
 كلس نيح طوحتلا ىف غلاب هنأ ودبي ؟ ةيحالصالا هططخ ىف ىضملا

 نييرصملاجرختلول نوهأو رسيأ نوكت تناك هلييس نإ , ليبسلا اذه

 ةردنو لاجرلا ةلق مهجورخ دعب وكشي تاب هناف ع ةلمج ناديملا نم

 عاطتسا امل هشويج ىف مهب ةناعتسالا ىلا ردابي مل ولو « هعم تايافكلا

 نويرصملا ناكممن ء ابكردا ىلا تاراصتتالا ةلودلا ىلع رصتني نأ

 طخسلل ةدعتسم مهتماعتناكو  هيمارمو هتاياغ أومهفي نأ نع نيديعب
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 هن ]عقاد

 عازنال نكللو ع رضحتلاه وجو نم هركئام ضعب ىلع اهربجا اذإ هيلع
 ناو « ليلق ربص دعب هتعباتمو هتاراجم ىلع ًاريدق ناك مهنم ارفن نأ ىف

 هيمارم ميفو هتاراج نم مهنكمت ةبونعم ةلاحىف كاذ ذإ | وناكاهلهأ ضعب

 لاجرلا يف رقفلا اكش امل كلذ ىلع دمحم لمف ول ءاهيلع مهعم هافت اذإ

 كلذف تحتفت دق نييرصملاس وفن تناكدقف « ليلق دعب تاءافكلاو

 هعقني ىذلا ىصلا لاحك مهلا- ناكف ٠ ىظعلا لمملل اوهأتو نيملا

 رابظاو .اضغالاو ليذختلاهلتقي و باجعالارابظاو ءارطالاو عيجشتلا

 مهنم لمتحاو نيبرصملا ىلع دمحم عجيت دق ولف « ءاردزالاو راقتحالا

 لاجرلا ىفرقفلا اكش امل . هئانبأ ةييرت ىف بصولا نم بالا هلمتحت ام
 ودعلا فقوم هنم مهفقوأو هبحو هتعاط نم مبجرخأ الو « ليلق دعب

 دقو « اعيلب ادبجو ابصو هعفر ىف نويرصملا لمحت دقف « نيح دعب

 « ملعتلاو ةيرتلاب هيدل نيقيقح اوتاكف ع ًاعرك الذب هليس ىف اولذب
 ةمأ كانه تسيلو ملعم ريغ نم تقتراو تبذهت ةمأ كانه تسيلو

 . اهايإ ميلي ذختو اهنع اهماكح فارصنا عم واعتو ومست

 حور نم اتايثو ةوق هحالصال نمضل كلذ ىلع دمحم لعف ول

 ماين تيفتل اهف بيغت ةبيط ةبرت هروب تدجولو . هتوقو بعشلا
 دقو امأ .. حوطسلا نود ساسالا سم هحالصإ ناكلو , ايكز

 توميو همايقب موقي الئاز ايحطس هلمع لعج دقف دالبلا لهأ دعبأ
 هرخآ نع هلمع مدها ال لمعلا هل .اكرشن ويرصملا ناكدقولو : هتومب

 نيبرصملا نم ةفئاط قلخ نع هلك هدبج ضخم دق ولو « هتافو ديعب

 هعم ىفر دق ولو , اهتسحب ناك ام اهتسايس نسحتو اله ميف رومآلا ميفت

 تلك ناكل دعي نكي لدنلا ناو لع ةوفرع قرا نع يروم

 رخآ انصح هسفنل دجول لب ٠ نيبيصنو هينوق نم دالبلا ىلع ىدجأ
 ىذلا نصحلا سفن دجول .. ةيردتكسالا ريسأت برض نيح هب ىمتح

0) ّْ 



 لعدم ةعبط

 محتل لوا. رع رعد
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 رخآ اهيلإ راص ىتلاةنزحما ةمتاخلا ىلإ هرمأ لآ املو أشاب ناطبق ىم هامح

 انحيرب ىالسالا قرشلا جيرلو ءانحيرو مر كلذ لعف ول ءارمالا

 ْش ضوونلاو قرلا نادبم ىف ةعساو تاوطخ

 م < ش

 ةسارد ىف ىضملا لبق رومأ ضعب ظحالي نأ ءىراقلا لع ىئبني

 مهف أتي ال ةظحالملا هذه ريغب ذإ , هلابعأ ىلع مكحلاو ىلع دمحم
 ًاطخلل تحابلا ضرعتي دق لب . حيحصلا اههجو ىلع هلامعأو لجرلا
 . ىحاونلا هذه ىلإ تافتلالا لمهأ وه اذإ لجرلا اذه مهف ىف ديدشلا

 احلصم م الوأ ايقرش ايكرت ناك ايلع ادمحت نأ الوأ فرعتلف

 « هتاياغو هتعيبطو. هتببرتو هريكفت ىف اينامّع ايكرت ناك . ايناث اثيدح

 ريبدت ىف قذحلا نم ةقورعملا ةيكرتلا بيلاسالا هتافرصت ىف ظحالن

 ةطلسلاب راثثتسالا ةيغرلاىلإ ناطلسلا عاسقا ىلإ ليملاىلإ تارماؤملا

 روماألا نم كلذ ريغ ىلإ , دقعتلاو ءاوتلالا ىلإ « ةعرلاب داديتسالاو

 كلذك ناك كارتآلا نم ةريغ دنع ادج حضاو لكشب اهظحالن ىلا

 اهكردأ كلذدعب هيلع تدج رومأ كلذ ريغو , ءىش لكل بقو هساسأ ىف

 ةرات حلفأف ةعبط اهب رتسي نأ لواخ ديعبلا هرظنو بقاشلا هركفب
 . تاراث ملفي مو

 ميدق ضام هلهأل رضحتم دلب ىف هلامعأب ماق ايلع دمحع نأ ركذنلو

 آدب موي ايلع هدجو ىنلا ةلالا نأو , ماظتالاو قرلاو ةراضحلا ىف
 ةمالاف . ىلوآلا اهتريس دالبلا دوعت مث لوزينأ دبال ائراط تناك هلامعأ
 « تالودلا ملاع ىف ةئراط الو ةيجمه الو ةيودب ةمأ تسيل ةيرصملا

 دهمبو ةموكحلا لايح هبجاو مهذي ارضحتم ايكذ ابعش تناكامإو
 لماشلا ءاخرلا الو ةمظتنملا لودلا تسيلو , ماظنلا ديري نمل لبسلا

 ىلع دمح بع نكي مل . رصم ىنب ىلع ديدجلا ىمآلاب ةعساولا حوتفلا الو
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 ابلعل لب « أدب ام ةيعرلا متتف أدبي نأ هيلع ناكو ء هجوي لب ملعي نأ

 ةرهاس ةيوق ةموكح كانه نأب اهرعشي نأ نم رثك أ هيلا بلطت نكت م

 غلبتف طشنتو لمعت اهسفن .اقلت نم ىه أشنت ىتح  اهقازرأ ىلع اهنمؤت
 امظع انابم ماظتنالاو قرلا نم

 اسنرقةميصطعدمسنكيل نم ةلود ةعيفص ناك الع ادم نأ كلذك نظن نأ أطخلا نمو:

 لجرلا نكي ملف « ةيبوروآلاىوقلا ىد>إ هءارو .ىتخت اراتس وأ لودلا

 كلذ نم ىكذأ ناك هنآل ,اهعئانص نم ةعينص الو اسنرف دي ىف ةآ

 لفأ نكي مل لجرلا نأ لع لدت ةقبقد ةسارد هلامعأ ةساردو . ريثكب

 لب ٠ نييسفرفلا نظ نسحلا هتاعارم نم ةيزياجتالا رطاوخلل ةاعارم

 دو بسك ىلع صرحأ ناك لجرلا نأ هيف عازن ال ىذلا رهاظلا
 نأ سحب لجرلا ناك دقو  نييسنرفلا ءاضرإ لع هنم زيلجنالا

 كلذب ايقش لظف . هل ديكيو هب نظلا .ىسيو هنع ىضري ال نوتسرملاب

 هب زيلجتالا نظ نسح ديعتسيل دهجلا نم ريثكلا لذبو . اليوط ىدم
 ىف رثأ ىأ محل نكي مل نييسفرفلا نأ خيمبلا ناهربلاب انديأ دق انكاذاو

 هنأب ةلئاقلا ىوعدلا هنأ كلذ دعب جتنتسن ادج ريسيلا نف « هتيالو

 لجرلا ناك لب . ىلوآألا ىوعدلا نع ابذك لقت ال اسنرف ةعيتص ناك
 هرضي مهايإ هريدقت و محل هتقادص نييسن فلا ءاعدا نأب رعشي هسفن

 اذه رئارج نه هيمح الو ارتاجنا بضغ هيلع ريثي وبف . هديفي الو
 «ناطلسلا ةبضغ هب نمأي ام هحتع الو هنم ناطلسلا فختو « بضغلا

 بضغنم افوخ اسنرف باسحلا رئازجلا حتفي نأ ىنأ هنأ كلذ قادصمو

 بسحب نأ ن ود اعزسم اهبلطىلل اسنرف ةعينصناك ولوهناطلسلاو ارلجتا

 . ثدح ام اهريغ ءاضرإ ىلع ال اهئاضرإ لع لمعل لب . اباسح اهريغل

 ه.امتها ىلع ىلعدمحم مول نم هيقنوفرسي امف انريغ عباتت ال اناسعو

 نم ىرخأ ةيحان ةيأ لإ قداص تافتلا نود اهدحو برحلا نوئشب.

 ىلع دمج فرصتا اذلا

 اهدحو برملا نوععل



 هتاياغو لعدمت لئاصو

 دس 14ج سس

 نأ  موللا هيلا هجوننأ لبق_ركذن نأ اناسعو ء طاشنلاو لمعلا ىحاون

 هضرفت تناكر صعلا حور نأو « بابلا اذه ىف ادي رف نكي مل ايلع ادمحت

 رصع ىف ء نويلبات رصع ىف شيعي لجرلا ناك. ءالمإ هِلمتو اضرف

 هيف تفرصنا رصع ىف ع متازغاو تاراصتتالاو تاروثلاو بورحلا

 تلعف اذامو . ليطاسآلاو شويجلاو بورحلا وحن ابك ايندلا ىوق

 دادعإ ريغ رشع عساتلا نرقلا نم ىلوآلا تاونسلا هذه ىف اسنرف

 ارتلجيا لمعت تناك اذامو . ندايملا وحن اهرييستو اهميظنتو شويجلا

 ىحاون ىف نويراحي مهلاسرإو دوتجلا دادعإو لوطسألا مظنت ريع

 اسعلا روطاربماو سورلا رصيق ناكاذام لي . ةيبوروآلا ةراقلا

 ايركسع اماظنو ايبرح ادجي الإ اهلك ايندلا تناكاذامو . . . نالمعي

 نع هل نكي مل لب . كلذ ىف هيلع مول الو هرصع لثمب نذإ ىلع دمحف

 ىف الإ ةاحلا قرعت مل ةيرح ةمأ ليلس وهو فرصنم مايهالا اذه

 دعي قلعت دق ىملاعلا ركفلا نكي لو . معادشقلا شيرو فويسلا لالظ

 ساسأ مويلا اهربتعن ىلا ةيفاقثلا ىحاونلا الو ةيعامتجالا ايلعلا لثملاب

 امس رو يب الا كرا بوعنشلا ةايح

 هناريج هب بهرب ىوق شيج

 هتاياغو هلئاسو نيب دج ويناك امسج افالخ نأ كلذك ظحالتلو

 هيلع ىدجي نأب ةلفك ةئدحلاهلئاسو تناك د قف « ع« نايحالا نم ريثك ىف

 ىلع نيعتل نكت مل امنكلو « ةثيدح تاياغابنم بلط ول ىودجلا ظعأ

 ابضرأ حالصتساو دالبلا مظنتف « اببلط ىلا ةميدقلا تاياغلا كاردإ

 ءاشناو عاستالاو حتتفلا ةلواحو . . .ىث ابقفارم ةيوقتو اباهأ ملعتو

 « ناضراعت, لب نامفاوتي ال نائيشلاو . . رخآ .ىش تاير وطاربمالا

 داكيال وهو .اخرلا دوسيو ةعارزلا ظننت نأ ىغبي لجرلا ناك فيكو
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 « لاتقلا نيدايم ىف هب فنق الإ احلاص ايوق انطاوم ضرآألا ىلع قبب

 شيج هئارو نمو عيراشملاو حالصالل لاملا رخدب ناك فيكو

 فيك م“ ع تارملا تارشعر صم ةينازيملداعت ةينازيمىلإ جاتحي مرمرع

 ةيونعملا مهتلاح عفتريو سانلا سوفنب قري نأ وجرب ىلع دمحم ناك

 نم ممرفنيف ء بورحلا نيدايمف م, ىقليو ادصح مهبابش دصحت وهو

 نأ دبال ناك « ةيركسعلاو ماظنلا ةيهارك مهولق ىف عرزيو « برحلا

 هتاياغ نيبو ء هلئاسوو هتاياغ نيب قسانتلا نم ًائيش لع دمحم دجوي

 « هلامعأ ىف ماظنلا نم ءىث ىلع ىرحي نأ دبال ناكو «هدالب لاوحأو

 هدعب تونث ليقث رمأب مهظبي الو © مبعسو الإ سانلا فلكي الف
 كلذ دعب ًاكيش مهنم ديفي نأ عيطتسي الو مهاوق

 ىلع نايحالا نم ريثك ىف اغرم ناكل جرلا نأ كلذك ركذنلو

 « ةمالملاب ابلجأ نم هذخأنو هيلع اهبيعت ىتلا رومآلا نم ريثك نانتإ

 برحلا برعلا ءارحص ىف هدنجب قذق نيح اغرم ناك هنأ ركذنل
 « ةعاطلا الإ هيلع سيل ناطلسلا ةالو نم ايلاو ناك دقف « نييباهولا

 ناك دقو . ايلسم اعئاط هتأيلف كلذ ىلع هدارأ دق ناطلسلا ماد امو

 «٠ ةعلقلا ىف ةروبشملا ةحذملا كيلامملل ربد نيح كلذك اغرم لجرلا

 مهنأش ىف لوقعم لحملإ نانئمطالا وأ مهيلع دامتعالا هيلع رذعت دقف
 نوتبثي ال اوماد امو , ليبس ىأ ىلع مهنم صالخلا نم دب هل نكي ملف

 صاالخلا نم دب هل نكي ملف , هجول ابجو هنوفشاكي الو ناديم ىف هل

 . هريغ ىلع ال ليبسلا اذه ىلع مهنم

 ىلعدم<لامعأ ىلع انكح مصيب ىتح اهتظحالم نم دبال رومأ كلت

 فاحجاو لظيلع هيلعالو ةاباحتلعهعم نوكت الف ,هل انريدقت مصيو

 نم دحأ هرزاؤي ال « هدرفمب لمعي ناك لجرلا نأ كلذك ركذنلو

 نم رمآلاب دبتسا ناك دقف نولوآلا امأت « مثريغ نهالو دالبلا لهأ ٠

 لمعي ىلع دمع

 ادرقتم



 نعنيقرشلا ةركف
 تاموكحلا

 - ةءال

 نم هوهركف هتياغ مل حضوب نأ نود هعم ىضملا ىلع مهمغرأو مهنود

 دقف نورخآلا امأو , رارطضاو ربج ىلبع الإ هورزاؤي ملو رمآلا لوأ

 ىف هل صاخي ممدحأ داكي الو هتومواسيو هنوعداخم هل ءادعأ اوناك
 نكي ملف « ىلع دم#ل أطخلك نوه. ةقيقحلا هذه ءازاو ع لعف ىف وأ لوق

 « كلذ دعب أطخلا نمأي م“ هلك عساولا جمانربلا اذه ذفني نأ هل حاتيل

 اهف طرفي ال ةلماك ةيفاو هلامعأ نوكت نأب كلذ دعب هبلاطت فيك لب

 .. ءىش نم

 الإ تاموكحلا ىف نوري ال سانلاو هتموكج ةماقإ لع دم أدب

 مهيلع رئاوت ام ةرثكل كلذو « ةافعلاو نيملاظلا نم ةمشاغ تاره اهنأ

 نظلا اوتسحبل سانلا ناك امو , نيك اجلا تاءاسمو ملظلا دورع نه

 ةعضي كيلامملاو كرتلا تاموكح ملاظم مهلع تبلقت نأ دعب ام ةموكح

 نعال ملاصلا احلا نم أي ةموكسلا نوهركي سانلا ناكف . نورق

 ىلإ ةبيرلا نيعب سانلا رظني نأ ايعببط ناكاته نمو « اهتركفب لبج
 نم مهل ردبي ام لك ىف رششلا نوعقوتي مهف « هماظنو ىلع دمحم ةموكح

 سرادم مهل ميتتفا اذاف ء !بنم ريخلا بناج محل ادب ول ىتح هلامعأ

 مهئانباب رشلا اهئارو نم داريةرماؤمكلتنأ اوبسح ال وخدىلإ مهاعدو

 نوكي نأ ةداخع اهلوخد اوفوخت ئشتس ماقأ اذإو « اولفجأو اوفاخع

 اهردق امر ىلا مراغملا ةيشخ اهوينتجا ةعرت ىرك اذإو عارش اهءارو

 تقاح اذهبو « ناطلسلاو ةموكحلا لاجر نم ارذحو اهئام ىلع

 ىلع نكي لو . هدحو اهترارمب وه ىقشو هب ىلع دمحم فالسأ ملاظم

 اذهب نظلا اونسحب نأ مهل نيأ نف ءبيرثت الو كلذ ىف مول نيب رصملا

 ىلإ اونطفي نأ مهل نبأ نمو « هلبق اشاب لك مهاذآ دقو ديدجلا اشابلا

 اصصغ الإ مهرضاح ىف نودحي ال اهنيب هيلإ مهب رقي ىذلا ديعبلا ريخلا

 بنجتو مهب نظلا ءاسأو مههرك اذإ رخآلا وه هيلع مول الو , ءاقشو



 دس ]نإ ل

 ناكو ء ةعرسلا بلطتت هفورظ تناك دقف هلامعأ ىف هعم مبك ارشإ

 فوخلا مبنم نم ىقل اذاف ؛ رذح الو ددرت ريغ ىف هعباتي نم ىلإ اجاتحم

 الإ .ىشلنوحلصي مهاري الو مهيلع كلذ ركني ةبارغ الفنظلا ءوسو

 )١( ريملا قوسو لاقثألا لحل

 مييلع انركنأو ًابيرغ ىلعدمحم نم نييرصملا فقوم انل ادب امبرو

 ىلا ديدجتلاو حالصالا رهاظم نم مهروفتو «ييلاسآل مهتيهارك
 ققحيو , اورفنيو كلذ هيلع اوبأيفمهريخل ىعسي لجر اذهف , اهيثدحتسا

 نأ ةقيقحلانكلو ,هلك طخسلا هلعاوطخسيو ه ولامالق ملالقتسا محل

 فقوملا اذه ىلع دمحم نم انتهملالا ميعسي نكي ل رصم لآ

 : بابسأ ةعضبل
 ةريصق ةبينه ذنم الإ تاءاسملاو ملاظملا نم اوصلخب مل مهنأ اهلوأ

 ثداوحلا تناكو ةلحتم مهتامزعو , ةنهاو مهاوق تناكف . ادج

 فعضلا كلذ تداز دق ةريخآلا تاونسلاىف مييلعت رتاوت ىلا ةفح التملا

 قرفتام نوديعتسيو اهيفن ومجتسي ةحارلا نم ةرتف نم محل دبال ناكف

 هعم جورخلاو هتالاومو هتافاوم ىلإ ىلع دمحم مهاعد الق « مهاوق نم

 ملو , هنع اولذاخت ةعانصلا نوكشل هابإو ضوبنلاو ع برحلا نيدايم ىلإ

 ىلع حالصالاب مذ خأ دق ولو « صيت الو دب كلذ نم محل نكي

 اونطفتل ةليقثبئارمضال و لوطسأ الو برح مهيلع لقي نأ نود ةنيه
 روصعلا ىف اودقف ام اوضودي نأ دعب مل هدعي ىذلا ريخلا ىلإ م

 . ةضاملا

 اعشب ًاروصت ةيمالسالا دالبلا ىف محلا ماظن روصتت اتنأ اهناثو

 تنأك دقف ةريثك ملاظملا تناك اذان , نامزألا هذه لهأ هسحن نكي مل

 (1) طمولصعاا : 1طع 5هسملعع هغ ة[ولععم وربما .
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 نويرصملا رفن اذا

 ىلع دم نم

 تايارطضالا رثأ

 نييرصملا ىف ةيضاملا

 ةمظنأو نويرصللا
 ةقباسلا مكحلا



 ىف سانلا تايرح
 ةممدقلا مكحلا ةءلتنأ

 دس [ق 0

 سانلا نم الثم كاحلا بلط اذاف , ًاضيأ ةريثكابنم تالف'الل ليحلا

 سثع كلذ, سانلا ىقش امل راقعلا ةميق رشع ىزاوت ةيراقع ةبيرض

 ةابجلا ىلإ ىثرلا دقت ناكمالا ىف ناك دقق , هروصتن ىذلا ءاقشلا

 هتنناكو . راقعلا نم ريغص ءرج ىلع الإ ةبيرضلا نوحي الف نيلصمناو

 هبلاطيل نكي لف « ةيعرلا ىلعال مالا ىلع ةئبععقي ًارمآكلذىإ]بورحلا

 ناكامنإو , هليبسفف دارشتسالاو نيدايملاىلا هعم جورخلاب هتيعر ىاحلا

 ىلع نوكي نأ ريغ نم همساب نويراحب مهئعبيو هلام نم دنجلا ىرتشي
 سانلا ىلإ بلط دقف ىلع دم امأ ء بلطي ىذلا لاملا مرغ الإ سانلا

 : راحبلا رامغ همم اوضوخم نأو نادم ا ىلإ هعم اوجرخم نأ مهسفنأ

 ىلع ابيرغ رمآلا اذه نكي ملو .ءالب هدمب سيلىذلا ءالبلاناك مث نمو

 - حافكو برح ل هأمو -اضيأ ماشلا ل هأهنمرفت لب اهدحو رصم لهأ

 نود رمأ نم نوتأي مف ًارارحأ سانلا كرتت ةميدقلا ةمظنالا تناكو

 ودي اوياذاه ةمركس نم دوك دا انيوم تر يطق رك

 هلو هنولأسي الف هنأش و هنوكرتي اوماد“امو ء بلطي ىذلا لاملا احلل

 نم ءىثب نورعش سانلا ناكانه .رمو « ءىثب هيلع نوكردتسي

 ضرفي نأ ىلع دمحم دارأ ايلف . ةميدقلا ةمظنألا لظ ىف « ةيرحلا »

 مهتيرحىلع «ارجحو» الإ هيفاوريلو كالذمهءاس ةثيدحلا ةمظنأللا مييلع

 ' لذا, ةمظنألا هذه نم ممرفنو كلذ مهطخسأف مهنوتش ىف الخدتو

 نمو . نوديري امسح فرصتلا وأ ءىث ءافخا نوعيطتسي سانلا دعي

 دمحم ةمظنأ نم رفني ىقر بجلاك ًارينتسم اخيش دحن نأ اعيبط ناك انه

 هنآل « اهيلع طخسيو اهنم وكشي لب . اهيف قحلا هجو ىري الو ىلع

 سانلا ناك ىتلا ةيرحلا هذه نم دحي نأ ديرب ايلع ادمحم نأب رعش
 كارتآلا مأشأو كيلاملا ىتعأ كح ىف اهب نوعتمتسي
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 « بي رغدي دج لكو ًاديدجأر مأ تناك ىلع دمحةمظنأ نأ اهثلاثو

 نوئشو مهتايح بيلاسأ ريبختب سانلا ذخأي نأ ىلع دمحم دارأ دقو
 . هنم دارملا نومبفي ال مو اصوصخ ع رييغتلا مبيلع قشف مهشاعم

 مهقوسي ىلع دمحم ناك ىلا ةديعبلا قافآلا ىلإ متراصباب نولصي الو

 نم سانلا فوختنم هيلإ ةراشالا تقبسامكلذىلإان رك ذ اذاف ءاهوحتن

 هببلاسأ مهبانتجاو ىلع دمحم ةمظنأ نم مهروفن نأ انقرع تاموكملا

 ىح ةليوط ةرف نم دبالناك و . ملاوحأ عم قفتي ايعيبط افقوم ناك

 بولاسالا هذه ءارو نم ىجري ىذلا ريخلا مهسفنأب اونييتي

 ةيوروألاةمظنالا هذه لخدي مل الع آدم نأ رومألا هذه عيارو

 بلاغلا ف نساحلا هذه نم اهدرج امتاو « اهمواسمو اهتاتسح ةلماك

 الشم اسنرف ىف دينجتلا ماظن هبشي نكي مل هلخدأ ىذلا دينجتلا ماظنق

 ةرفاولا ةيطعآلا هل ضرفتف شيجلا ىلا بهذي ناك ىسنرفلا ىدنجلاف
 بيبطلاو ريثكلا ماعطلا هركسعم ىف دحي ناكو  رخافلا سايللا ىنكيو

 حتفي امفةعتملانم ًايصت بيصيف ةيرحلا ضعب هل قلطت تناكو ع جلاعملا

 نادملا ىلإ هراد نم هرحب ىلع دمع ناك ىذلا حالفلا امأ ءدالبلا نم

 لقأ ىنكيو , رجالا سخأ ىطعي ناك . كلذ نم ءىثب عتمتي نكي مف

 نمآبناج الو ةيرسقاا نم ًائيش الو جلاعملا بيبطلا دحيالو ع ءاسكلا

 الوخد شيجلا لخدي ناك لب ,ةددحم ةيدنجلا ةدم نكن مل مث ءةعتملا

 تنرتقاوةيدنجلان مس اتلار فنانه نمو « ديبشلاكوأاديهشوبف ع 0) ًاردبأ

 ىف لخادلا نوكبي سانلا حبصأو رشلاو ليولاب نييرصملا ناهذأ ىف

 نيلاحلان يب قرفال هنآل ع ةرخآلا ىلإ بهاذلا لع مه.اكب « ةيدابجلا »

 دم ةب رح تناك سايقلا اذهىلعو . كلذف قح لع مهو « مهءاسح ىف

 نم سائلا ري مل اذحلو . ةيبلعلا هثوعب ىتح « هعناصمو هسرادمو ىلع
 تحيل:

 لابرغ قيفش ذاتسالل ةعوبطم ريغ تاركذم (1)

 .نم نيرصللا روفت
 ةثيدملا ةظنالا



 نوي رصملاو لعدم

 - !همع ل

 اودعتباف ريخلا هوجو مهنع تيفخورشلا هوجو الإ تاحالصالا هذه

 ْ . راكنالا لك اهوركنأو ابنع

 ولو . كلذلن دي رصملا هاياعرب ىظلا لع دم ءىسي نأ ًايعيبط ناكو

 مدعو هنممهروفت هطخسأو ءاثأ ال مهرمأ ةقيقحف اليلق ركفدق

 ناك.هيفركفي ام تقولا نم كلمب ال الجعم ناكهنكلو . هايإ مهتاراجم

 غارفلا نم هيدل نكي ملو « ددرت وأ لاوس نود عاطيف رمأي نأ ديري

 أدب دحي ٍلفءقفرو ةداوه ىف هدادعاو بعشلا اذه ةبب رت نم هنكمي ام

 ةفئاطو ةبج نم كارتالا نم ةفئاط ىلع دامتعالاو مهنع ءانغتسالا نم

 اسنرف لصنق 1)ه:«113 ىقرد هحصني لولو .ىرخأ ةبج سه بناج ألا نم

 ىرطفلا مهدادعتساوةنونكملامهتاكلمب هرصبي و نييرصملاب ةناعتسالاب

 مييلابي داكيال مهتم هرذح ىلع لظلو , ادبأ مبي ةناعتسالا ىف ركف امل

 . مهل لفحي وأ

 هعقوم نم الاح نسحأب نيسوروألا نم لجرلا عقوم نكي مو لع دمجو تويوروالا

 ىلع دمشو زيلحجبالا

 دم قشدقو ء نيرخآلا نم ًانظ هب اوسأ نولوآألا ناك لب «نييرصملانم

 ىلع نكلو نيطخاس اوناكءال ؤهنآل«نيبرصملاب هئاقشفاعضأ مه. ىلع
 دقنب ىلاولا ىلإ نوبجوتي نوداكي ال مهسفنأ ىلع نيوطنم « تمص
 نالعإ ىف نوددرتي ال اوتاكو نويبوروألا امأ . ةيصعمع هنورهاجوأ

 ماهشلاو رصم ىف زيلجتالا لصانق نم لب هَ عمبنظ ءوسو هيلع مهطخس

 , طخسيو ريثيامب هجارح] ىف ةذل دحيو هيلع مجبتلا .ىرمتسي ناك نم

 نطظلا نسح ىلع مهمغريل هعسو لذبيو كلذ ملعي ىلع دم ناكو

 ققحتي دق هلامآ نم ًاريبك ًانناج نأ هسفن ةرارق ىف دقتعي ناكذإ . هب

 . هيلع اهدامتعاو هيف ايوروأ ةقث درجمب

 مهرثك أوهيلع ًارطخ مهدش أو ىلع دمحم ءادعأ ىرضأ زيلجنالا ناك

 اوناكمهنأي لوقلاب كلذ اوللعي نأ مهوخرؤم لواح دقو . هيلإ ةءاسإ



 دس حواس

 :او ءرصم ىف هثدحتسا ىذلا ٌقرلا « ةعيبط » نع نوضربي ال

 قاهرالاو لظلا نم اناولأ ايف نوريو هبيلاسأ نع نوضري ال اوناك
 ىلإ عجار هلزيلجتالا ءادع نأ ىلإ ميضعب بهذ امبرو « هاياعرل

 0 ءاعاب ضوبنلا نع نع هزجعو هفعض نم مهدك أت

 لحم لواحلا عيطتسي نل هنأ نم ةقث ىلع اوناك مهناو ؛ هب ضيخنأ

 ثنزاوتلا هنأ اودجو اذهطلو ىمورلا رايتلا 0 ةينامثعلا ةلودلا

 ةلودلا لظت ىتح هدح دنع هفاقيإو هنم ةلودلا ةيامح ىضتقي « ىلودلا

 طسوًادرفنم لمعي انسمالجر ناك ًايلع ًادمح نال كلذ ءاطاح ىلع ةيناهمعلا

 ول لمعلا اف .. ةليلو موي نيب هتينم هكردت نأ رظتنملا نمو . . ماين
 مويلاةينامئءلاةلودلا لع دمحم مدهول ةجيقتلا نوكتت اذام .. كلذ ثدح

 ةريطخ ةسايس جئاتن ىلإ كلذ رحب الإ. ادغ اهسفن هتلود تمد مث

 هيلال آىذلا ثارتلا اذه ميسقت لع لو ودلا نيب ةيملاع برح اهيف ام ل أ

 ؟ هيدي نيب نم طرقنا م“

 بابسأ ام قت ةناطيربلا ةسايسلا تناك تالعت هذه لكنأ ديب

 داكتال بابسالا هذه ةقيقحو « هتضبنب اهاجشو لع دم< ىلع اهطخس
 صرحت ارتلجينا تناك اذامل : لأسيو ًاقيقد المأترومألا لمأتي نم ىلع خت

 ولو . ايكرتفعض ناك كلذ ببسن أف رعبف . ؟ ةينامعلاةلودلا ءاقب بع
 . اهيلعءاضقلاو اهمدهل دجلا دعاس نع زيلجيالا رمشل ةيوق ايكرت تناك

 اهتراجت قيرط لوط ىلع ةفيعض لود مايق ىضتقت تناك اهحلاصم نآل

 نكت مل ايكرتميسقتاهتضراعف « قيرطلا اذه ىلع نمأتىتح دنهلا ىلإ
 عقي نأ نم افوخ تناك امتإو« ةيناسنالا بناجل ةاعارم وأ اهب ةمحر

 ابهتراجي ددبنف ةيبوروأ ةيوق ةلود ةصح ىف ةلودلا ىضارأ نم ءزج

 ىضارأ نم ءزج رطخأ تباص“اف تعراس اهنا اذه قادصمو ءرطخلاب

 نيطسلف ورصه ىلع اهدي تعضوف . . ةصرفلا تحنس نيح ةلودلا هذه

 ريلج الا وم ةقيقح
 لع دن نم



 رضي لع دهم ضوبل
 ةيزيلجمالا حلامملا

 ل ا

 زيلجتالا ةساسلا راكفأ نأ ىلإ اذه ٠ اهتالصاوم لبس كلذ تنماو

 « رئازجلا ىلع اسنرف ءاليتسا دعب رضم لع ءاليتسالا ىلإ هجتت تأدب

 .نم مهنكمو , دوسالا رحبلا لع مهئاليتساو ايسآ ىف سورلا لغوتو
 هنأ ارتلجنا تسحأ ذإ ءايسورلا راهنأ ىفو هيف ةيراخبلا نفسلا رييسق
 هلامث نأو ءاسنرف دوج وبرطخ ىلع حبصأ ضيبألا رحبلا ىف اهزكرم

 زكرم داحبإ ةرورضي مرضعب ىدانو ءسورلا مدقتل انمآ دعي ل دنملا

 (1) رصم ريغ زكرملا اذه نكي لو . ضيبآلا رحبلا ىف ارتلجنال
 ةلودلا دالب ىف ةقفان ةيراجت حلاصم كلذك ارتلجتال تناكو

 معناصملا نم ةلودلا دالب واخ رجاتملا هذه راشتنا رس ناكو , ةيناثعلا

 .تاراجتو ةيوق تاراكتحا زيلجنالل تناكف «ع جاتنالا دهاعم وأ

 عناصملاهدالبفاشنأ لع دم ضبناءلف ؛ دحأابيف اهسقاني داكي ال ةقفان
 هج وتو كلذ مهطخساف ؛ىزيلجتالا دراولا نع كلذب ىنغتساو لماعملاو

 هلابعأ اوهوشينأ اولواحو ,ىوكشلاب ةيزيجنالا ةموكلاا ىلا لصانقللا

 « هتمظنأو هلامعأ رئارج نم ءالبلاب ايندلا ورذناو هصيقن لكب هومهتيو
 ىف اوغلايف زيلجتالا ةساسلا سوفت نم ىوه ىواكسشلا اذه تفداصو
 هبئارضلادازاياع دمحم نأ ةدح مبطخسف دازو « مهينطاومل اهريوصت

 .نطقلا رلسصم' ناك نأ دعبف « هل ةعباتلا دالبلا ف دراولاو رداصلا ىلع

 دعبو ةثأملاق ١١ عفدي حبصأ ةئاملا ف م اهردق ريدصت هبمرض عفدي

 ةعاضإ نم لخدي ام ىلع ةئاملا ف ؟ عفدي ىزيلجنالا رجاتلا ناكنأ

 اوسحأ نأ زيلجنالا ثيلي ملف ,ةئاملا ىف رشع ىنئا عقدي جبصأ ماشلا ىف

 اورتسو « طخسلاو ىوكشلاب مبتوصا وعف رف مهرودص جرح اشابلا نأب
 اهنيبف . ىلاولابيلاسأ نم روفنلاو ىلودلا مالسلا ىواعدب ءاوهألاهذه
 .ناك ةينامعلا ةلودلا ةمالس مساي ىلع دمحم ىدحتي . نوتسرملب ناك

 نمثلا ناك امو . . نمثلا ضيقيل ةلودلا ىدل هلصانقب ىعسي

 (1) 11هولئتمم : ظمأ مسعد غم !]هلتق. ( 2889 5زمءاعز
 1928) ه2



 مسوس ]1هنايبل

 دمخ نومهتي زيلجتالا )١( ؟مسرو ةن.س اهسفن رصم ىف زيلكنالا تازاتمال اديدجت الإ
 اسرق ةاالامم ىلع 1 0

 ىلإ اهتمه زفحتنو ىلع دمح ىلع ارتلجبا طخست تناك ةناث ةلأسمو
 « ةيسنرفلا ةسايسلا تال نم ةلآ ناك هنأب هماهتا ىهو , هيلع ءاضقلا

 نيخرؤملا أطخ ىلإ ةراشالا تقبس دقو ءابعئانص رم ةعينصو

 مهنأو ىلعدمح ىلع لضفلا باحصأ مهنأ نم هنوعدي ايف نييسنرفلا
 لك ىف هدامع اوناك مهتأو « اهلإ راص ىلا ةجردلا هذه ىلإ هوعفر

 زيلجتالا فوخت مث نمو ع لمع نم هب ضبن امو حالصا نم دارأ ام

 هوحراصف هنادرأ ىف نورتتسي نييسنرفلا اوروصتو ىلع دمحم نم

 نم ىعسم كلذب نوطيحت مهنأ مهنم انظ , كلذ ىف اودتشاو .ادعلاب

 مهضارغأ نم اضرغ مهياع نوتوفيو نييسذرفلا ىعاسم

 ىلع دمحمب ارتلجنا ترغأ ىتلا ةيقيقحلا بابسالا تناك كلت

 ةينانآلا نع زيلجنالاب ومسلل لم الو ع ءادعلا فقوم هنم اهتفقوأو

 فيك ىرتسو « اوناك امْيح ةلادعلاو قحلا راصنأ مهرابتعاو قافتلاو
 ىش تاليوو بئاصم ةوادعلا هذه ءارج نم ىلع دمحم تقاح

 دالبو نادوسلا ىف هيدايأ دادتماو ىلع دمحم عاستا ناكو اذه

 نادوسلا ىلع هؤاليتسا اماف ء مبعماطمن دحنو مبفيخي ماشلاو برعلا

 اونوكي ملام اذ هو ع ةيرصم ةريحب رمحألا رحبلا لعج دقف زاجحلاو

 اولادع مث ىقيرف الا ءىطاشلاىلع مجرب لالتحاب اواجع اذحلو : هنوضريل
 برعلا دالي حتف هلاك! امأو برعلا دالب .طاش ليع ندع ىلإ ابنع

 قومماسي أدب لجرلانأ هتممبفوخت دازوسزاف جيلخ ىلعمهتدايس دديف

 : مهاذآو كلذ ميطخساف جيلخلا اذه ىف هل ائقس ريسف دنملا ةراجت

 ةريزجلا ىلع ءاليتسالا ىف مبيعاسم قوعي ماشلا ىف هدوجو ناكو

 (1) ا>هلسعالاب ©منع 2. 2



 نييسنرفلا فقوم
 ىلع دمت نم

 22 ١ هرإ ع

 هتضبق ىف ماشلا ناك ذإ ء دنلا ىلإ مبقي رطىتارفلاىف ةحالملاوةيقارعلا

 اهنارابتخاب موقت (ط عقم عال ىبسك نتي أكلاةثعب تأدب ىذلا تقولا سفن ىف

 ضعب ىف ايببس ىلع دمحم دوجو ناكف ع ماشلا قرطو تارفلا هايم
 تايقعلانماوقل م

 اقوم ىلاولا نم اوفقي مومهسفنأعماوفلتخا دقف نويسنرفلا امأ

 مينكمأ ام هترصانمو هب باجعالاب اورهاج دقق ءامويفم وأ ادحاو

 ةين ىلع رصتقا ىأ , « اينوطالفا د ناك هيلع مبفطع نكلو ءربجلا
 ةنواعملا ىلإ اهيف جاتحا ةبسانم لك ىف هولذخخ ع ءاجرلا نسحو ريخلا
 ناك دقو . ىتش تارات ىف مهفويسو مهلاجرب هويراح لب « ةيدجلا

 ىلع هتاظحلرخآ ىلإ ناكو , ريبك دح ىلإ مهب نظلا نسحت لجرلا
 نيح هكلم نأ بجعلا ثبلي مل اذهو « مهنم نوعلاو مهيف ريخلا لمأ
 انيحو . . هيلعارتلجنا عم رصانخلا دقعتو ةوادعلا هزجانت اسنرف دجو

 هتلود فقوم رر» نأ 34. ©هءطعاع: هيلشوك اسنرف لصتق لواح

 اضيا ةيوروأو ةيقرش لب ةيرصم تسيل ةلأسملا نإ » هلوقب هءازا
 ةسايسلا طباور نم للحتت نأ عطتست مل امنكلو كتديا اسنرف نإ

 ىلع تالعتلا هذه رجب مل . .. « ةصاخ اريلجنابو ابورواب اهطبرت ىبلا
 .نييسنرفلا ءالؤه ةقيقح رمآلا رخآ كردأو نورحلا راثملا خيشلا اذه

 ان]و , ىرطاخل اهفالحا نع اسنرف ىلختت نأ بلطأ تسل م لاقف

 ريمض تيلو . © « ءادعلا فقوم ىنم فقت لف ترصقأ وأ تددو :

 لجرلا اذه اييلإ اه.هجوت ىتلا ةقداصلا ةاكشلا هذبب سحا اسنرف

 ىلإ هل ديكلا ىف رجت لف كلذب تسحأ اهتيل .. هسفن لك نم قداصلا
 ديعبلا طوشلا اذه

 (1) اطيتدسنأا : 1 طور ماع ءا !'ظمعممع ( نهنعع ) . لمآ ]1
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 هس ن4 دل

 ىلع دمع نارا ىلع دمحم لامعأ ىف نيسن رفلا ةمهاسم نأ لوقي نم ىسعو

 نيندتلا ف [ذه ضحدت ةجح ضني هعب راشم ىف هتتواعمو هعم لمعلل مبعارسإو
 ىلع دمحم ليبس ىف ادبج رداغت ال تناك امبنرف نأ دك وتو ٠ ىأرلا

 ءالؤه نأ ابطقسيام طسيأ ةجح كلتو ع نيعلا ةريرق ةيضار هتلذب الإ

 لاجرلا زارط نم اونوكي مل ىلع دمع نوعل اوفخ نيذلا نييسنرفلا

 ىلا ةيافنلا ىم اوناك امنإو ع اهتحاصل ةلود مهيدهت نيذلا ذاذفالا

 نيذلا نييسنرفلا ءالؤه نكي للف «ليبسلا اذه ىلع مثدالب مبتم صلختت

 نكمي نيذلا ( فيس لينولوكلا الخ ) ءافك الاب ايلع ادم اوناعا

 تايافك ىوذ اوناك لب « مهتريخ ىلإ نوكرلاو مييلا نانئمطالا

 رطانقلا كمامأو . . اهب اوناكىتلا محلابعأ كلذ ىلع لدت اكادج ةدودحم

 مل لاجرلا ءالؤه نأ ىلإ اذه ء لوقنام ديؤت نانيل اهماقأ ىتلا ةيريخلا

 ةمدخ اولخد امإ و , ةيسنرفلا ةموكمحلا لبق نم نيثوعبم اونوكي
 ريغال ةرماغملاو بسكلا ىف هبغر نع اشايلا

 اكرثو ىلع دحت ةلودلا هذه نم وه هفقومو « هنم ةناهثعلا ةلودلا فقوم امأ

 هذه رثأ رك ذن نأ انمبي امن]و ء باتكلا اذه نم ىلاتلا لصفلا هعضوف

 اذه قرعن ىكل . هماظنو هتموكح ىف ةلودلا نيبو هنيب تاقالعلا

 مالا ءىداب نم دعتسي ىلع دمع ناك له . لأسن نأ ىنبني رثآلا

 باوجلا ؟ هنع امغر هيلا قاسنا هنأوأ « ةلودلا عم رودلا اذه بعليل

 .الو معن

 ىلع ثعبي امم نكي مل نيحلا كلذ ىف ةلودلا لاح ناألف معن امأف

 اهلاوحأ بلقت نوفرعي ملك اهتالو ناكو «رارقتسالاو نانئمطالا

 بلاطملاب مهتاهرإ وأ ماكحلاب ردنلا ىلإ اهليمو اهتاسايس بارطضاو
 مهفي نأب سانلا ىلوأ هسفن ىلع ده ناكو . ةعورشملا ريغو ةعورشملا
 شوانو ةلودلا ةسايس سرام دقف , هاقوتيو هل ةبهأللا ذخأيو كلذ



 همم |" واسس

 نل لاجرلا ءالؤه نأ رمالا رخآ فرعف « ةيالولا هئاقترالبق الاجر

 ةدلعو ىوق شيب مهنم مصتعأ اذإ الإ ددللاو دكلا نم هوفعي

 تناكاذبو « هنوختتال و هميقت نأ عيطتسق ةمكح ةرادإو ةحلاص

 اننآلف .ال اماو ع ىرادالا هطاشن بابسأ نم ايس تاقالعلا هذه

 فيراصت نأ ىف رمآلا .ىداب نم ىلع دمح ركفي نأ دعبتسف
 اهضرأ حايتجاو اهتلواطمو ةلودلا برح ىلإ هرطضتس مايآلا

 .ىدابىف دعي ناك شيجلا نأ نظلا بلغأو ءابلع ءاضقلاٍ لع قارشالاو

 طبحتو دئاكلا تبكت ىتلا ةوقلاب راعشالاو « فيوختلل ه رمآلا
 برحل هبدن نيح ناطلسلا بلط ةباجإ ىلإ رداب اذملو . ىعاسلا

 . . ةوقلا هذه ربظت ىكل هدبج برحلا هذه ىف لذبو نيبباهولا

 فكن :

 رومآألا انراق اذإ و , لعف امم رثك أب هبلاطي ىلع دم رصع نكي مل

 هتيرقبع انل تلجتل هئيجم لبق اهيف ناك امب دالبلا ىف اهثدحتسا ىلا

 هئانبأ نم هدعب نم ىتأن مب هانراق ول قلأتي هرصع لعل لب , هرادتقاو

 . هلثالس و

 اذبف . . تاغلابملاو ماقرأألا اهيلع لدن كلذب ةقطان لجرلالامعأو

 تايينجلانم نويلمفصتلاىلاوح ةيوتسلا هتاداريا طسوتم غلبي لجر

 ىدم لاونملا اذه لع تمظتنا هتينازيم نأانلق اذاف ء ريداقتلا نسحأ لع

 نم انويلم رشع ةسمخ داريإ نم هب لصتا ام عومجج ناكل ةنس نيثالث

 تردقام طقف دهاعملاو عناصملانم أشنأ لجرلا نأ روصتق . تابينجلا

 أشنأ ةيقابلا ةثالثلا نيبالملا نمو ٠ . تابينجلانم انويلم رشعىنناب هتميق
 ةعلقو ةيميهاربالاو ةيردنكسالا ءانيمو ةيدومحلاو ةيريخلا رطانقلاو-

 نومينأعاطتساو . . ةريبكن فسر شعامهنم لكف نيل وطسأ ىنب . ةرهاقلا



  ؤ"«١ ل

 ةلمح لع قفناو « نينسلا نم تارشع عضب فلأ ةئام هتدع اشيج-

 لسرأو . نادوسلا حقو ماشلا بورحو نانويلا بورحو نيياهولا

 ٠ ,اتايرخأوهمايأت الوأىابلاجررئاوهضىرتشاو ةمنيطنطسقل'ىلالاومالا

 لامعألا نم «اهدودح» ىف اشنام رك ذاو ةريغصلا ةنازمملا هذه روصت

 لاملا نوئشب ملاع ميكح ىأو « لجرلا اذه ناكر يدم ىأ فرعت ةيقايلا

 مظعم ىف عاطتسا لب . . ًادحاو امام ضرتقي لو هلك كلذب ماق ىتح

 غلبم امئاد هيدل ناكف . فرصنملاو لخدلا نيب ةبسنلا ظفحي نأ همايأ

 ايبسن ريبك ىطايتحا»

 , لاوز ىلإ اهرثك أ راصوايحطسهلامعأ نم ريثكسلا ناك ةقيقح

 ةرذبلا سرغدقف .. كلذ نعديحولا لوئسملا وه سيل لجرلا نكلو.
 ةيانعلاب اهودبعتي نأ هتمأ لاجر نم نيرداقلاو هئافلخ لع ناكو
 نكت مل هتمأ نم ةيبلاغلا نآل , هتمأ نم نيرداقلا لوقنو . . ريمثتلاو.

 هذه ءاقي ريخلا نم اهلع دوعيام فرعتل ريدقتلا نسح 'نمةجرد لبع

 نم اوكلمام اوقفني نأ هلاجرو هئافلخ ىلع فاكف . دهاسملاو عئاصملا
 بعشلا فرعي ىتح ةيقاب تادسؤملاو دهاعملا هذه ىلع ةظفاحملل دمج.

 دحأ نكي واذه ؛ اهيلعةظفاحلاو اهتءانل ضبننف اهردقاهر دش واهاودج-

 اهب رظنن ىلا نيسعلاب رظنيل  ابوروأ وأ رصم ىف  هبرصاعم نم
 ابسقت ايوروأ ىف ذئموي تكشنا ىتلا تائشتملا رظعم ناك لب ءنآلا .

 مهتي روطا ربما دييشت ىف ىلعدمح نمكحأب نويسنرفلا ناكامو « ايحطس

 . قافآلا اهرك ذب اوثلم ىتلا

 مظن بلقي ملو .ديدجتلا ىف ايلاغ ًاددجب نكي ملايلع ادم نأ ديب
 3 ريثكلادالخأ عقب دق اك بقعىلع اسأر رص« ىف ةاحلاو لمعلا

 ملو ءاهدجو اك ةِقرش ةدبع ىلع تلظ ةايحلا ظن نأ ةقيقحلا امإو
 وأ ءطقق ابحالصاو اهييذبتل الإ ةييوروآلا بيلاسآلا لمعتسي.

 قلل

 اودي لع دمع ناك له
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 ىذلا راكتحالا ماظنف ء لاملا نم اهرد ةباغ هيلع ءىفن ىتح ابطبضل

 .نوريثكلا هيلا هقبس قرش ماظن ىوكسحلاو ىلاملا هماظن ساسأ دعب

 .ماكح اههريغو سرافو دنبلا ف هرصاحي ناك لب , قرشلا ماك نم

 ,لجرلا نكلو . لعف اك اهفانصأ ضعب نوركتحيو ةراجتلا نولوانتي

 .لصو ىنذلا لاملا اذهب ديفتسي فيك فرع هنأب مهلك اله نع زاتمي

 .نمهبرصاعم نشهدأ دح ىلإ هنم دافأ لب ع بيلاسألا هذه نع هيدي ىلإ
 .نورظنتي نيبوروألانمنوريثك ناك دف . مهايلأ ريحو نيسوروألا

 .مهتونظ بيخي ىتح ثبلي نكي مل هنكلو « ىرخأو ةنوآ نيب هسالفإ
 الثم 1889 ةنس قف « هيلع طببت ىنلا تاقئاضلا لاقثأ نم صلختيو

 .لدابتق . . نيتيلاتتتم نيتئس لينلا طبهو ةروملا برح فيلاكت هتظوبأ
 هته فعاضيوب اذاف . . ؛ . اريخأ . . هرمأ نمغارفلاب ىتابتلا لصانقلا

 « ىرخأت اونسعبرأدعبو.ةيردتكسالاقضاوحالاو عناصملا ءاشنإىف

 ©). 1 فلاكتو تاقفن ةروملا برح قوفت عيراشم ىف اذخآ ناك

 الو هسالفا نلعم لجرلا نأ ىلإ ركراب رتسملا نأمطا ١ممبب ةنس ىفو
 رمأبق الع ادم نأب أجافي هب اذإو «ناطلسلابرحىف قفنأام دعب كش
 ىلع رثع دق لجرلا نأ ىف ركراب كلشي مل !  هدونج تارخأتم عفدي
 . ! 0 نيدلا ءالع حابصمب هيلع رثع , ميظع زنك

 « هنم ذخؤيام ةرثك ىلع غ رفيال مظع زنك لجرلل ناك « لجأ

 .لاملا نوكش ىف هتفاصحو هرييدت الإ زنكلا اذهنكي لو

 ةينازيم هتيلالعضيول هنأ نمهبيلاسأو ىلعدم ةيقرش لعل دأ سيلو

 هيلا'ديريام عضي ناك لب « ليوط نمز دعب الإ ةينازمملا هبشي ايش وأ
 مماكحلا بولسأ ىلع بوتكم باسحريغبهنم قفني و هنئازخ ىف لاملا نم

 1و وعلا 7 0(
 كاذ ذا رصم ىق ماعلا ارتلجا لصتق وه ركرابر . 16104 (؟)



 كل

 هفرصنم نوكي نأ ىف امئاد دهتجا هنكلو ع نامزلا ميدق نم نيبقرشلا

 كب صوغوب هتيلام ريزو هل عضو ىتح كلذ ىلع لظو هداريإ نم لقأ
 .راموج ىبنرفلا ةنواعمب ايوروأ ىف عبتملاك امظنم اياسح

 هتعزو ىلع دمت ىف باسح احل نكي مل « ةيعرلا » نأ وه ع كلذ ىلع رخآ ليلدو. ٠

 نم حلصتسا دقف , هحابرأو هتاريخ نم ظح امل نكي لو , هعبراشم

 ريخلاو حبزلا ةريفو ةديدج ليصاحم لخدأو نادف فلأ ةئام نيضرألا

 ابحر داعلب . ًادحاو املم اهنم حبري مل حالفلا نكلو توتلاو نطقلاك
 ىلع ناك 1ك ارخسم اتيكسم اريجأ حالفلا لظو ,هدحو ىلاولا ىلع هلك ٠

 حيرلا ردت ةميظع عناصم لجرلل تناك دقو . كارتاآلاو كيلاملا دبع

 الإ لالا نم _رولانيال ءارجأ اوناك اهلك هتيعر نكلو . . ميظعلا

 هاياعر نم فالآلا اهف براح شويج: لجرلل تناكو هب نوغلبتيام
 عفتري مل ةيعرلا هذه نم ًادحأ نكلو كلذك فالآ اهيف دهشتساو

 اذكهو . كلذ هبسحو عاطيف رمي ىذلا نيكسملا ىدنجلا ناكم نع

 ايمص ايكرت لب ايقرش لجرلا ناك
 ةيسايق عدمت بيلاأ انقر شناك هططخو هتسايسساسأنأ وهو ء كلذ لع تلاثليلدو

 ةعيقولاوعادخلاباهكبح ىلعأر يدق « دئاكملا رييدتىف ارهام لج رلاناكف

 ع مركمر منيب رصملا ميعز نم هفقوم ىفانيأر 5ع اذه ىلإامو قيرفتلاو

 صلخت ىتح مييلع هلايتحاو كيلابلل هتعناصم ىف لج لكشي ربظ اكو
 ىف ديعبلا هرثأو ةسايسلا ىف لاملا ةدئافب كلذ ىلإ نمؤي ناكو « مهنم

 ىنج دقو ع لصانقلاو ةلودلالاجرل ةوشرلانمرثك أف ءابلاجر سوقت

 لودلا لصانق نم ةفئاط رئايض ىرتشا ذا ء اببط آرمث كلذ نم
 , 0) اليوط انامز كلذ ىلع اولظوهناسحإ اديبعو هلضف ىرسأ اوحبصأف

 ميلعتلا نع :هتركف اهنم دارملاسيل . ةيرغال ةيقرش ملعتلا نع لجرلا ةركف تناكو .
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 هتمدخ ىف ل خدي رفنجارخا دارملالب « هلاح نيسحت و هفيقثت وبعنشلا ملعت
 ايوروأ نم مهلج نيذلا ةذتاسالا لوأ ناك انه نمو , هتاجاحت قبو
 رثك أناكو «باسحلاو مسرلاهذيمالت ملعي ذخأ ع ىّتسوك همسا ىلاطيإ

 مل هتركف نكلو . هثوعب تناك رارغلا اذه ىلعو ءايعاتص هسرادم

 فيقثتلا سرادم ءاشنإ ىف ركفي أدبف .ىثلا ضعب تروطت نأ ثيلت
 ٠ . ليلقي كلذ دعب ةمآلا ىوتسم عفرو

 فرعيو , ةيداحلا ةهادبلاب ديري ام فرعي ايلمع ناك لجرلا نأ ديب

 - لو« ادبأ لمعلا هجو هيلع قلغتسي ملف « ةناكرلاو ةنطفلاب هكردي فيك
 نم لصنهتل ايكرم هسفت لعحجي ملو ءطق كلاسملا هبجو ىف كبتشت
 هنأ كلذ ىلع هناعأو , ةعاربلاو ةليحلاب راطشلا هبكري ارغ وأ , لصانقلا

 اهيا رنعمرومأ لك فردصف ع هسفن ريغدحأ ىف قثي داكي ال ارذح ناك

 ىنرغ وأ قرش --لجرهلوح نميفنكي لف كإذ ىف قحلا ىلع ناكو
 ..هئاك ذو هتنطف ىف هيوأسي

 ىذلا ىكرتلا ثارلل ريدقتلا قداص ناك هنأ لجرلا لئاضف نمو

 ىلع ناكف «هايقع ةماخوو هءوسو هررض فرعي ناكف « هيلا ىبتتا

 نيدلا طارشاب ديقتي ملف « هضعب نع وأ هنع لختلل امئتاد دادعتسا

 ةيراجي م اح ًاشنأو , قرعلا ركتحاو رخلا ةراجت ىف ماسو هدودحو

 نوملسملا ناك ىتلا عرشلا ماكحأب ديقتت الو ىراجتلا فرعلاب ضقت
 تاك امم كلذ ريغو داسجالا عرش حابأو“ اهدودح ىف نوضاقت

 . هلعف نمذ وج رحتي هورصاعم

 نيح ةخوخيشلا ف لخدأ دق ناك لجرلا نأ كلذ ىلإ رك ذنلو

 هلامعأ ةجيتنىري ىتح عرسي نأ هيلعناكف , هتاحالصإو هلامعأ لبتسا

 ىذلال معلاف . .ءىث لكىف ةدئار ةعرسلا تناكف « هنيح نيح نأ لبق



 --!«مها

 ىلا ةطخلاو ع ماع ىف امات نوكي نأ دبال همامال تاونس رشع بلطت

 راغفو . : ! طق موي ىفاعرو دحاوربشف ذفنت اهذافنال اماع مزلتسق

 :هيدل نكي ملف « قيفوتلا نم ىتش بناوج لجرلا أطخأ ةعرسلا هذه
 لماوع نم الماع اذه ناكو ء بيرجتلاو ناقتالاو ديوجتلل تقولا

 ةليلوموي ىف تعاضو ةليلو موي ىف ابلكت أشن . اهتابث ةلقودلابعأ فعض
 . ارثأ اهدعب ةفلخم ريغ

 د

 هلابعأ تلوانتو .اعيمج ةرادالا ىحاون ىلإ هتمب» ىلع دم هجوت

 مظنو شيجلا نوكو ةيرحبلا أنأو ةراجتلا رشابف ءابلك ةضهلا ىحاون
 . ملعتلاب مهاو ةعارزلاب ضب: و ةماعلاةحصلا ىعرو نمآلا رقأو ةيلاملا

 هنألل عهلك هطاشت رسو هماهها عضوم اناك ةيرحبلاو شيجلا نكلو

 بورحلا هبف ترثك رصع ىف هسفن ةياخل هيلا ةجاحلا دشأ ىف ناك

 ع كلذ ىف ىلع دمحم ةيرقبعلاب خيرانلا دبشيو « شويجلاو عئاقولاو
 نويراحيركسعلا ةريخنمافال آ ناديملا ىلإ لسرت نأ تعاطتسا ةيرقبع
 ىدنجابيف سيلو دالبلا لع لبقأ هنأي هل دهششي ؛ ةرابموةعاجشب نيصلخم

 رصم لوحنأ ًادج ةريصق ةردق ف عاطتساف « مسالا اذبم ريدج دحاو

 , اهباسح بسحو ابسأب ىثخم ىلوآلا ةجردلا نم ةيبرح « ةوق » ىلإ

 ىلإ نادوسلا نم . .ارصنو ايرح ةيمالسالا ةلودلا ىحاون اهب "الم

 كلذ قيفوت ىأف ءديركو نانويلاو لوضانالا ىلإ ماشلاىلإ برعلا دالب

 لازال قرشلا نأ ىنوروآلا ىأرلل لجرلا اذه تيثأ دقل « حاجت ىأو

 تاراصتتالاوعقا وملابسكو لفاحجلا ريبستو شويجلا دادعإ ىلع ارداق

 هيلع تحلطصاو تامزآلا تمزأت نيح هب تلع دق نسلا نكت ملولو

 ناكهنكل وو معو ةئس هيلع نيفلاحتملا عم رخآ نأشهل ناكل ع لودلا

 .نمآهشرعو الإ ايندلا رداغي نأ بحت ملو ءربقلا ىف هلجر ىري ٠

 شيجلاو ىلع دمحم



 سة

 ىرنالو اهريخ لداعي اهرش داكيف ىرخالا لعدم لامعأامأ 2 مو

 الو رظنلا فقوتست هعناصم الف  همايقل ةيرقبع مزلتسي ائيش اهيف
 قحتسي امم ربلاو رحبلا ىف هت اهشنم الو باجعالا قحتست هعرازم

 ىلاملا ماظنلا نع لجرلا ةيرظن روصت ةعمتجم ابلك تناك نإو ءرك ذلا
 نم اهنيكمبو « ةلودلل ىداصتقالا لالقتسالا » ةيرظن ىهو , ةلودلل كاتتسلا ةضععل

 « ةميلسلا هترطفب ىكذلا لجرلا اذه اهلا ىدتهأ ءابسفنب اهتاجاح دس

 لودلا ىه اهو , ىربكلا برحلا دعب الإ اهسفن ايروأ 'هيلا دتبت لو
 . نامزلا نم نرق لبق دمت هققحام ىلإ لصت نأ مويلا لواحت ابلك

 بسانتي هوعصوف تناك همايأ ىفرصم تاداريإ نأ ظحالملا نمو

 تاعورشملا هذه عزعزت لو . هلامعأ ةرئاد عاستاو هعيراشم دوعصعم

 نكي ملو , ةظوفحم فرصنملاو داريالا نيب ةبسنلا تلظف ء ىلاملا هماظن

 آلم ىف عسولا نولذبيو لاملا نورخدي نبذلا ماكحلا نم لجرلا

 ,ءاخسي هلابعأو ةعيراشم لع قفتي ناك امإو , بهذلاب نئارخلا

 ىرخأ ةيحاب كلتو , لاملا ابلجأ نم عمجي ىلا هوجولا فرعيو

 نأ ىلإ لجرلا اذه نطف دقف « نيبقرشلا ماكحلا نم هريغ نع هزيمت

 عتاصم نم هدلب ىف امب امإو بهذ نم هيدل اب تسيل ماحلا ةوق

 لوصحم نم هضرأ ىف امو ةعانص رودو قاوم نم هلحاوس ىلع امو

 ةمهم مبفي هرصاعي كلم ابروأ ىف نكي لو , نئافس نم ههايم ىف امو
 اقلخ رصمل مايآلا تمسق دق ولف » هجولا اذه نم ريخ ىلع كاحلا

 الثم برغلا لهآل دالبلا تبرضل هعيراشمو هبهاوم ثري ىلع دمحم
 ًادحاو ًاءرمأ نكلو « نابايلا لثم نع لقي ال ىمايسلا حالصالا ىف

 عضي نأ نم رثك أ ةهادب كلميال « ىسايس كلم ليثأت ىف هرمع قفني
 () . « ىناشنالا مدقتلل اجيابري
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 ناك ىلا ضارغألا ىهام . .؟ هلك كلذ نم ىلع دم دارأ اذام

 . . ؟ اهأيه ىتلا ةوقلاو اهأشنأ ىلا ةموكحلا هذه ءارو نمابيلا ىر

 «ىعسملا كلذ ءارو نم ابلهأو رصمريخ طقفوجري نكي ىل هنأ تبن دقل

 حالصالل نوحلصي نيذلا نييلاثملا ماكحلا نم يو هنأكلذك تبئو.

 ةلاقإو مالسالا ضابنا وجري ناك هنأب كلذك لوقلا نكمي الو هتاذؤ:

 ؟ كلذ نم هضرغ ناك اذا « رمآلا لوأ نم هترثع

 أدب: : رصم ةيآالو ىلع رقتسا موي نم ديعب ضرغل دعتس أدب دقل

 با يدرس را داو شيلا دعب.

 ؟ ىرتاب ىه تائاغلا ىأَف , هسفت ىف اهاوط

 سحيو ةيلعلا ةلودلا فعض سلي ناك ايلع ادم نأ ىف عازن ال

 اهماظن ءوس نأ فرعي هناك هنأ ىف عازن الو ءابتياهن ىلع ةلبقم اهنأ

 ,هدعب ال ضوه ال ىذلا كردلا ىلإ اب اطبه دق اهرومأ لالتخاو.

 نل هنأب سحأ  رصم ىف رومآلا هل ترقتسا موي هنأ ف كش الو

 ةلصتمرومآلاتلظام  ةلودلالاجر ىأ  اهاجر نم فوخ ىف لازي

 هل ةيوتكم ةمالسلا نأ فرعي ناك هنأ ف كلذك عازن الو ء ابنيبو هنيب

 . اهوحن ريست تناك ىتلا ةوهلا نم هسفنب ةاجنلاو اهبنم صالخلا ىف

 هتاقالعو همايأ تايلوأ ىف هتافرصت هديؤتو ىلوألا تانيبلا قطنت اذبب.

 دادعال هتجاح تناكاق الإو ءابيف نيزرابلاو ةلودلا لاجر عم

 ىلع هسفن نطو دق:ناكاذإ ًادج ركبم نمز نم رصم ىف ىظعلا شيجلا

 ءالولا ريس اهوحن ربظي ال ةلودلا ةالو نم ايداع لاو نوكي نأ

 ؟ ةعاطلاو

 ىلوآلا تاونسلا هذه ىف لجرلا لامآ نأ لوقن نأ نذإ عيطتسن

 ص دع ضأ ارغأ

 ةيساسالا

 نم ىلعدمم فوخ

 ةلودلا لاجر

 كوالارودلا ١
 رصمعلالقتسالا



 ل هه

 أبف ةيوق ةلود ةماقإو ةاودلا نع لالقتسالا ىف ةبغرلا ىدعتتال تناك

 . هدعب نم هدال والو هل

 اهف لمعلا أدبي دكي مل ع اهيلا بلط ام رثك أ هتطعأ رصم نكلو
 هةرقو ُّى هيلع لاثت اهداوزاو اهبتاريخ دجو ىبح ه ربي دم و هماظنب ١

 ىناثلا رودلا - ب
 هلام عاما

 رصم ريغ ىلأ

 ,نم ةجاحلا ىلع ىفوي هحالسو بلط ام قاعضأ هشيج اذاف , ةرهاظ

 ..هلاح راهدزاو هتاوق عم ومنت هلامآب اذإو  .ديزيو لالقتسالا

 مل مث, هتفيلخو هناطلس قوفت ةوقلا ن٠ لاح ىلع هسفن دحب هب اذإو

 نوكرديو « ىأرلا اذه هيف نوري سانلا نأ سحأ ىتح اليلق الإ ثبلي

 دجو نأ ثبلي مل لب « ةيمالسالا ةلودلا ىف ةوق ربك أ » حبصأ هنأ

 هيلع نيجراخلا ىلع هب نيعتسيو ء هدك يو اذبب فرتعي هسفن ناطلسلا

 «نيياهولا ىلع هب دجنتسيف . . ةعاطلا ىلإ مثدر نع هدي ترجع نيذلا

 هاجر ىذلاو هسفت ىف هاجر ىذلا لمأألا ققحي ىلع دمتى أ هب اذإو

 ناطلسلا ةعاط ىلإ برعلا دالب ديعيو نيبباهولا مزهيف ء هيف سمانلا

 ,ىلع ةيسايس جمئاتت كلذ عبتتسا دقق همامز ىف زاجحلا لخد اذاف

 هيحاصو ةنيدملاو ةكمريمأى لعدم مبصأ عةر وطخلا نم مظع بناج

 ةلودو , ةيمالسالا ةلودلا ىف ةوق ىوقأ دعب وهو ءزاجحلا ىفرمألا

 ,سانلا ذخأ انه نمو . اهسفن مقت نأ نع زجعلا لك ةزجاع ةفالخلا

 ةنيطنطسقلا ىف ثينملا زجاعلا اذهأ .. ةفالخلاب قحأ نم : نولءاستي

 ل لب ؟ ةنيدملاو ةكمو ةرهاقلا كل ىذلا ضهانلا ىوقلا كلذ مأ

  هيلإ ريشيو رمآلا اذه ىلا حملي هيبأ ىلا بتك نأ مهاربا كلمي

 ىاتملا ىلع كلذ دعب رك ذي نا ناطلسلا نإ الئاق - باجح فلخ نم

 نولقانتي اولعج نأ ميلك سانلا ثيلي ملو غ(00فيرشلا مرحلا مداخك

 "هلا ص ىلعدمج ديع ىف ةيرضملا ةيروطاربمالا : ىريص روتكنلا ()

 باتكلا اذه نم حارلا بالا ىف ةلأملا هذهل يقوا اليت ”ىراقلا دحبو



 دس 184 تح

 بحاص نأزاجحلا فيرش نلعي نأ اوعقوتل تح , اهنوددريو ةركملا

 0(  نيبلسملا ةفيلخوه اهيماحو ةبعكلا

 هذه روبظ ىلع نيعت نيحلا كلذ ىف ةيوروآلا ةسايسلا تناكو

 زيلجتالا نيب عارصلا ناوأ كلذ ناك دقق , هسفن ىف اهيمنتو ةركفلا

 زيلحجيئالاو سورلا نيب حافكلا نامزو « ةهج نم نييسنرفلاو

 هتيوقت ىعدتست مهحلاصم نأ نويسنرقلادجو مث نمو , ىرخأةهج نم
 مدمقت فقويل هديب ذخالا ىف زيلجتالا ضعب ركف لب « هضامنإو
 امبرو مهسفنأ ىلا كلذب نوثدحتي نيبتاجلا نم ةاعد ذخأو .. سورلا

 ةيمسرلا ةسنرفلا تالسارملاو فحصلا تذخأو » هف هللإ اوثدحت

 ديبأتلا قليس هسفنب لالقتسالا هنالعإ نأب داقتعالا هسفت ف ىذغت
 ىري ناك ام ةبجولا هذه وحن اتافتلا هدازو , ناكم لك ىف فطعلاو

 ىتح « ام هنوعلاطي هوارزوو ناطلسلا ناك ىلا ةوادعلا رهاوظ نم

 ديدبتلا نا » لوقي ماشلا ىف ىنسنب ىلا ةرهاقلا نم لبماك بتك

 هديزت نأب ةيرحل ىلع دم وحن ناطلسلا اهيدبي ىتلا ءادعلا رهاظمو
 ًاركفم الإ هارأ ال ىذلا ضرغلا قيقحت ةلواحمب و  لالقتسالاب اقلعت
 وحن هعيطب ح ومطلا ديدش هنا « ةييرع ةقالخ ءاشنإ وهو ًامود هيف
 طلاخت ةيوق ةبغرب نيملسملا ةماع نيب نم درفنيل هنأو , ةبباآلاو ةوقلا
 علاطلا هفلاح املاط دقلو .. خيراتلا فئاحص ىف همسا دلخت نأ ىف همد

 « . (9) ديعسلا

 ىربكلا ةيسايسلا ءاطخالا هذه نم ىلع دمحمل دعسأ علاط ىأو

 هل قو دق ولو «ماذآو هب ررغو هعدقل ع هلاح ناطلسلا ابحرتجا ىلا

 ةيجراخلا ةرازو تايتاكم ) ١889 ةتسرياربف مب ىف جتتاك نس ىلا ركراب نم باطخ نم ()

 ايلصنق ىنستب وقرهاقلاف ماعلا ازتلجتالضنق لساكو ليودود نع ( 98؟ بس ايم مقر ةيناطيربلا
 ماشلا ىف ماملا ٠

 ةيروالا ةساسلا
 عاستا ىلع نيعت

 ىلع دمتم لامآ

 هنمناطاسلا فتقوم

 هي بوثولاىلا هنفدي



 دبع ىلع دم ةوغ
 ةدايسلا لبسه

 كثلاثلا رودلا

 ىف ركقي لعد
 ةيناممال ةلودلاالصا

 ربي ىلع دمع
 ريلجبالا
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 ىلع دمه دجو امل ع نانويلا برح ىف هنوع بلط موي دعو امب ناطلسلا

 علاط ىأ لب . ناطلسلا نع مانلا لالقتسالا ىف هلمأ اهب ققحي ةصرف
 دونج ىلع اهايإ هللا هحنم ىلا ةدجملا تاراصتتالا هذه نم دعسسأ

 ىف تلخدو , عازن الب ةلودلا ديس نيبيصن دعب حبصأ دقل , ناطلسلا

 ' قدصأ فيسلا ناكدقل , نيبلسملا ةفيلخ ميصيال اذايلف قشمد هتعاط

 ًالع ًادمع عنمي اذاف ع ىضم ايف تافالخلاو لودلا رئاصم ىف نيك احلا

 جرح نم هيلع سيلو , ةيمالسالا ةياغلا هذه قيقحت ىف ريكفتلا نم
 .كلذ ىف ركحن اذإ حانجوأ

 دقل ع هيلإ ابض اهف هتديأ نأ مهلك نيم ملا فطاوع ثبلت مل لب
 كلذ دعب اذاف مهناضحأ ىف هسفنب قلأو سورلاب ناطلسلا ناعتسا

 ىراصتلا دنج ىدعتسي ىذلا فيعضلا ةفيلخلا اذ مه ةعاط مالإو

 ةينيطتطسقلا ف نوركفي سانلا ناك اذكه . مالسالا دنج ىلع

 كانه سانلا نأ هل دكت رابخأ هسفن ىلع دمت ىلا تمارتو ءاهسفن

 لزاونلاو ةطيحملا راطخالا نم ةلودلل ريخآلا نصحلا هيف نوري
 "020 0)ةرئكدلا

 2 هققحي نأ اجرو كلذل برط ًايلع ادم نأ نظلا ىلع بلغي

 ىف سانلا ناك ىتلا ةلوبسلاب متي نل هقيقحت نأ فرعي ناك هنكلو

 نيبو هني اولخي نل زيجنالا نأ فرعي ناك« اهنو روصتي ةينيطنطسقلا
 بتك مث نمو «الوأ ءال وه عانقال لبيس ىف ركفي ذخأف « ديريام

 ىلع أهيف برض هتلود ىلإ اهب ثعبيل اريلجتا لصنق ىلا اهباسو ةرك ذم
 نسحو هيأر ةفاصح كلذب تيئأف «زيلجنالا ةساس دنع ساسحلا رتولا
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 الإ

 ةيودلاىلا لعدم ركتم ىلع ءاضقلا تناك امن ىلو ألا هتياغ نأ ىلا ةركذملا هذه ىف بهذ : هتليح

 كف . لالقتسا مارتحا ىلع مبماغرالةيفاك ةوقدادعإ و ,ايكرت ف سورلاناطلس

 هذهريغ ىلإ ماشلا هلالتحا ءارو نم مري مل هنأو ءاضنأ سرافو ايكرت
 ىف ةلودلا ةموكح ىف ثدحت نأ ةينوق ةعقوم ذعب وجري ناكمنأو ةياغلا

 ارتلجنا هتتاعأ ول-سورلا ىعاسم طبحام تاريبغتلا نم ةينيطنطسقلا

 افلأ نوسمخو ةئام هتدع اشيج دعي نأ كيلي نل هنأ رك ذو . اسنرفو

 صااللخلا ىهو ةيماسلا مهتياغ كاردال زيلجنالا ةنواعمل داتجاللا نم.

 نوكت نأ ةركذملا رخآ ىف اجر مث ءسورلا رين نم سرافو ايكرتب

 اذا كلذ لعفيس هنألل هلالقتسا نلعي نيح هيناج ىلإ ةيزيلجنالا ةلادعلا

 ىعرو هءاكذ لجرلا تبثأ اذهيو . ()هئادع ىلع ناطلسلا رمتسا

 باطخلا اذه نأ معن هرظن دعبو هتاكر ىف خيراتلا دبع

 نسحب ناك لجرلا نأ لع لد هنكلو « هيلع قلع ىذلا ءاجرلا ققح مل

 نمو ,اقيقد الداع انزو رومآلا نزي ناك هنأو هفقوم ىف ريكفتلا

 مهنأ فرعي ناكهنالل نييسن فلل اذبك ءاجرب هجوتي مل هنأ هناك ذلئالد

 1 . ىودج ةلقو توص ةماخضيطلاك

 5 ةديدج ةيمالسإ ةلود ءاسشناب ةقلعتم نذإ لع دمت سفن تناك

 0-00 زيلجنالا فقي مل ولو ةياغلاهذه وحن هجتتابلك هلامآو هلك هتدع تناكو

 دالبلا خيرات ىف حتفلو ء اذه هضرغق محتل هلامآىلع اوضقيو « هبجو ىف

 راصلو. ةوقلاوحن ةيمالسالا بوعشلا تبجتالو ,ديدج لصف ةيمالسالا

 ٠ ليودود لاق اينابايلا هلا تراص امع لقيال ليقتسم ابل

 ٠١ ص ليودود نع ٠ هج ةنس ديمتيس س ىف لبماك ىلا كب صوغوي نم ةلاسر نم (1)



 ةيمالسإةلود .اشنا
 ةدبردج ةيرع

 ليس ىف تابتعلا
 ةيمالسا ةودراشنا
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 .ضعبهلامآ رصتخا دقف عساولا لمآلا كلذ نم ىلع دم سني اذاف

 رصم نيملاك لذ ىف لمش هناطلس ناكو ع همامز ف ناك امب عنقو ءىثلا

 .نأو « ىحاونلا هذهب لقتسي نأ بحأف « ماشلاو زاجحلاو نادوسلاو

 داعف , ةيرعةيمالسإ ةلود ةيرعلا ثدحتت ىلا بوعشلا نم ءىتني
 زيلجنالا ريفن « هلايح مهضبن سحيو ىأرلا اذه زيلجتالا ىلع ضرعي

 ,لع جرخ اذإ هوزرعي وأ ةينيطتطسقلا ىلع موجه ىف هودي ؤيإ نأ نيب

 نأ ودبيو « ةلودلا مساب اهمكحي ىتلا دالبلا ىف هلالقتسا نلعأو ناطلسلا
 . هءاجر نكلو , ىتاثلا ىأرلا ىلع ريلجتالا قفاوب نأ ىت ًايوق ناك هلمأ
 ةرصانم نوعيطتسيال مهنأ ةجح كلذريلجتالا ىنأ ذإ مطحت نأ ثبلي مل

 اوعرذتةجحالإ كلذ نكي لو , مبفالحأ نم شرع بحاص ىلع ةروث
 هنابأ ديدج بيس اهيلع دازو )١( « اهناب قبس ىلا مهضارغأ اوفخيل اهب
 ,ملست نم رذحلا وهو لب ميلو ريسلا ىلإ هباطخ ىف نوتسرملاب هنع
 يحبصأ نأ دعب ىلع دمع ىلإ تارفلا ليبس نع دنهلا ىلإ زيلجتالا قيرط

 () سيوسلا لييس نع اهقيرط هدي ىف

 هقيقحت ىلإ ىمر دق ىلع دمي ناك ىذلا ديعبلا ضرغلا ناككلذ
 .نأ ىرح هنكلو « هناي ءىجيس 5 بلطام نيبو هنيب مايآلا تلاخ
 .نم ةيمالسالا ةلودلا ةلاقال ةيدج ةلواحع ناك هنأل انهابتنا فقوتسي
 . ابيلا تراص ىتلا اهترثع

 طوبحلا هلآم ناكزماألا اذه نأي ةقطان تناك ابلك لئالدلا نأ دبب

 هذه نأ اهوأ ء بابسأ ةدعل كلذو , هذيفنت ىف ارتلجتا عنامت ملول ىتح

 ريغةطب ارابنيب نكنت مل دحاو ءاول ىف ابعمجي نأ ىلعدمج اجر ىتلادالبلا

 ١676 ص ليودوت (01)

 06 ص ليودود (0)



 ل ا

 فالتخالا دشأ ابنيي امف فلتخت تناك كلذ الخ ايفو , ةغللاو نيدلأ

 دبال نأك هنأ اهنئاثو . اليوط انامز أركح ًادج ريسعلا نم نأك ثمح

 ركفب اهدبعتيو ةلودلا هذه نوكش ىلع موقيل هفلخ رخآ ىلع دم نم

 رخآ قرما ناديملا ىف نكي ملو ,ةميظع ةردقو فيصح ىأرو ٍبئاص

 نأ ابهئلاثو ءاهريغ نم الو لع دم ةلالس نم ال ءزارطلا اذه نم
 ريصم نوكي اذام ذإ ع ةماقلا ةمزآلا لحال ناك ةلودلا هذه مايق
 ابشونت ةمئاق تيقبو اهدسج اهنع لصف دقو , اهتقالخو ةنيطنطسقلا

 اونوكيل سورلا نأ ابعبارو ءسورلل تيت داكت الو جوه لا حاب رلا
 ةديكملا,هل اوعسينأ نيقيلخ اوناكل ب ء لمآلا كلذو لعدم نيب اولخيل

 ةريثك رومأ كلذ ريغو . رييدتلا ءوسو

 ترصأو  ديدج نم ةيمالسالاةلودلا ثعب توداب وروأ تلاحاذكه
 الو اهماظع سوسلا رخني ةزجاع ةفيعض : ىه تيح ىف اهقبت نأ ىلع
 دمع ىأ - رصم تلواحدقلو . جالعب اهيلا مدقت,نأ ىلع دحأ ورجي

 ىبتنا لب عطتست ملف نهاولا اهنايك ىف ةايحلا تعبتو ابحلصتنأ - ىلع
 ايكرت - نيتنثالل رفمالف . اهسفت اهيلع ءاضقلاب  ىرتس اك رمآلا

 رارقلاو صالخلل ةليحلا المعتو ريصملا اذهل اريصق نأ نم  نرصمو
 101111 يرولا لو لارا قو راطلا اهب كيل اهوفاخال و

 .اهيف ايوروأب لاصتالا اذه رثأ ىرتل ىرخاللا
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 تضقأو ةلودلا تعرفأ ةلئاهةلبتقرصم ىف نيسنرفلا ةبرض تناك

 صالخلل لبسلا سمتلتتذخأو لحي ىلعتقافأف ؛ليوطلا ابعوجهابيلع
 امسفن ىف تسحأ دق ولو ءدعوم ريغ ىلع اهتأجخ ىتلا ةلزانلا هذه نم
 اهتكلو : ةريحلللاجتمث ناك امل ابحالسب رشلا كلذ عفد ىلع ةردقلا

 ءادعالا ةمقادم نماهتكعيام ةدعلاو دنجلا نم كلمتال اهنأ تف رعدق تناك

 لودلا نم برعتلا ةلواح ىلع ابمه ترصق م نمو « موصخلا ةبلاغمو

 لعةيسرغلا هلل ارثا
 ةلودلاق رمم

 ةيناعثعلا



 لوقلا سانا

 ةلودإا قرفت برقي

 ل لولا فالتخا

 وال

 دجوي نكي ملو , ابفنك ىف شيعتو اهب ىمتحتل ةدايسلاو ةوقلا تاوذ
 2١ ٠ . سورلاو زيلجتالا ريغ اهيلع دمتعي ىلا ىوقلا نم مايالا هذهىف

 اهتوفتالىتحةينيطنطسقا ىلإ تعراسنق كلذب الكل ودلاتسحأو

 نم لفاح ددعب ةينيطنطسقلا تلفح مث نمو , مسقتلا دنع اهتصح
 .ءالقهريغولامعألاب نيمئاقلاو ةداعلاق وفنييودنملاو لصانقلاو ءارفسلا
 .ملف فقوملا نوثحس مباك ءالؤه ذخأو « ىمايسلا كلسلا لاجر نم

 ناكو « جالعلا ىف اوئطخأ مهنكلو ضرملا « صيخشت » ىف اوتطخي
 ىلع هنم صالخلاو هعالتبا وه ضيرملا اذهل هنوبلطي ىذلأ ءافشلا
 . لييس نوهأ

 .نعاهنملكتفقوف ء ةسيرفللةمالسلا تبتكءادعألا فالتخانأ ديب

 ابعداخت و ىرخالا لعلاتحت نبنم لك تذخأو « تاب ءرخآألا رفح بثك

 ىتح مييلإ نوددوتيوزيلجنالا نم توبرقتي سورلا ذخأ ءاهب ررغتو
 .سورلا دو نأ زيلجنالا مهفو , ايكرت مسقت ىلع دوديخألا قفاوي
 ىوطنتام ةرطفلاب اوفرع مهنأك ءائيس ابخ الإ هتقيقح ىف نكي مل

 .ف ايسورلا ثوعبم ىسنلاتيد اهدايتي ناك ىلا ةيرسلا لئاسرلا هيلع
 .مايآلا هذه رثك أ ىف اهتجراخ ريزو كسيروتراشتو ةينيطنطسقلا
 .ىف متايإو كارتشالا اوبأو بلاطملا هذه ىلإ سورلا ةباجا اوضفرف

 ةننامعلا ةلودلا مسقت

 اسف رف رمأ نم ةريح ىف تناك ارتلجتاو اسور امهتم الكنأ دب

 ايسؤ» اقلق امبيسفن ىف ريثيدعاصلا نويلبان مجت ناكو ,اهنم رذح ىلعو

 امضرأب زوفلاو ةيناثعلا ةلودلا عالتبا دعب ائيش ىغبي ال هنأ اتيسح ذا

 رمآلا نأدبي , تاوتس ذنم رصم ىلع هتلمحي ًاديعب دبعلا نكي ملو « ةلمج
 امو .ايكرت وح اعيش ىوتني نويلبان ناك اق ع كلذك هتقيقح ىف نكي ل

 اهم مهب تحي وأ ه ءادعأ اهم فرخ ةليسو الإ هيدل ابميسقت ةركف تناك

 ةرثك ىلع امي رث ىأ هلدجت نل اذهلو ,0) ةجاحلا يسح هفص ىلإ

 ١464 ص لايرغ ذاتسالل ةيرصملا ةلأسلا ةأشن نع 0



 النو دس

 دعب  تزات دعب ىتحو , ددصلا اذه ىف هططخو هعب راشم نم دجن ام
 - كلذنم جرح هيلع نوكينأ نود ديريام لعفي نأ هناكما ىف مبصأ نأ
 ناريلات هريزو هضرع ىذلا مسقتلا عورشم ءارو نم وجري نكي م
 0 اساهراو ايسورلا ةقاخإ الإ ءاسقلا ىلع

 مهمادقأ ىلع كارتآلا ضبني نأ اصاخع وجري نويلبان ناك لب
 زيلجنالا ىعانم اوطبحتو ةبج نم سورلا هجو ىف بايلا اوقلعيف
 تناك ايكرت نكلو , ىرخأ ةبج نم دنهلا قيرط مييلع اوذخأيو
 دقف » تايرخاألل الو اهحلاصل ال « اًئيش رمآلا ىم قأت نأ نم رجعأ
 , ىزهاظ .الو ريغ ةلودلاب مهطبري ال تايالولا ىف تاواشابلا ناك
 عمر صانخلا نودقعيو ةلودلاب نوروث نوكفتيال ةيراشكنالا ناكو

 ىلإ اهتاراغب لصت قارسلا تاباصع تناكو , ةينالعو ًارس صوصلاا
 ,نايلاألاو كيلاملا نيب ةعئاض ةمسق رصم تناكو , ةينيطنطسقلا بأ وبأ
 اهراصتأ نيب نكي ملو « نييباهولا ىلإ مهدي نم ةنيدملاو ةكم تجرخو
 فيكف «١( نوكت نأ تكشوأ اهتباهن نأ ىلع فالخ اهموصخ وأ
 ش انكاس كرحت نأ هذه ةلاحلاو عيطتست

 بجعلا ثبلي لو « اريص لاخلا هذه ىلع:قطي مل نوبلب ان نكلو
 هدالب نوحاتجي ءادعألا ىري ىذلا ناطلسلا اذه رمأ نم كلم نأ
 نايثع لآ ليلساب . . ؛ تنأ ه . هب باهأف , مهنم هدحأ درا كرحتي الف
 نكلو 0 « ! ملساي ضبنا .٠ ةليح الو كح كل دعي ملأ . . ماظعلا

 ع« سورلا نم افوخ لب «ضوبنلا نع فارصنا نعال ! ضهني ملا بلس
 فيلحلا دي دموه اذإ رش نم هنوفعي الو لامش نم هيلع نوفرشي مثو
 سأيلا هكردأ دق ريخآلا اذه نأ نظلا لع بلغيو , نويلبان مهودعل
 نوئش سردبو رمآلا علطتسي قايتسيس هريقس لسزأف كارتآلا نم

 1 17دمكههأ 81دموزعمم كن قلععمملعع ], 2. 4
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 لس 176

 آرمأ دجو ىتح ةلودلا دالب لزني رهاملا لجرلا اذه دكي ملف , ةلودلا

 نع ثحبت ىريح لامالاو صالخلا ىلا ىثطع سوفنلا دجو اي

 لوسر نوري اوداكي ملف سأبلا قيضو سورلا جرح نم جرخم
 لافتخا نسحأ هب اولفتحاو همدقمل اولله ىتح منيب نويلبان

 ريمزأو اكعو ةرمهاقلاو ةيردنكسالاو سلبارط لهأ كلذ ىف ءاوس
 لجرلا ةشهد نكت ملو  اهراز ىرخأ ةيحان ةيأ وأ « نانويلارئازجو

 ردكصأ دقل ىتح ةيمالسالا ىوقلا فعض نم ىسمل ال لب هدحو اذهل

 فال آ ةتس نأ 18٠ ةنسم ريتينوملا ةلجم ىف رشن ىذلا هريرقت ىف

 )١( رصم لالتحا ىلع نوريدق طقق ىدنج

 كارتالا نم غلي مل هتكلو ,ريلجنالا فواخعريرقتلا اذه راثأ . فافبل ءدتح
 ميبلإ تمارت املق ءسورلا نم ارذح مهفوخ نووطي اولظف « اراثم

 ديسل نونلعي ةدحاو ةعفد اوبه » سورلا رش اونمأو ءرتلرتسوأ ءانأ

 ى نوري مبنأ حوضوب اديو , هتالعا نع فوخلا ميكسمأام ايروأ

 (5) « ءىسم ملاع باقتعل ةياتعلا اهتلسرأ ادي نويلبان

 نع هل نكي ملو ءحالصالا ىف نيح ذنم ركشي تاكو ءملس ضبنو

 وحي اهب عرسو ةلودلا لاصوأ ىف بدي توملا ىري وهو صيحم كلذ

 رذنلا هترذنأو لئاوحلا هبجو ىف تماق ىح كلذ لعفي دكي لف , .انفلا

 ميدقلا تييلا ماطح ليزي نأ نمل رفم ال هنأب هتركذو ء ريطتسم رشب
 دلي ادج ساسأ ىلع ديدجلا ةماقإ عيطتسيل

 ىبي نأ ناطلسلا ديريأ , ةنومام الو ةرسيم نكي مل هليس نكلو
 نيب راشكت لا ال هىف نذا هتليحاف ؟ ثيدحلا ماظنلا ىلع ًاديدج اشيج 920 ش

 , دحأ هيف مبعزاني داكي ال !راكتحا مهدي ىف برحلا تحبصأ نيذلا

 ةلممتنعميمع طاانءعأ, 30 زردص, 38 000

 لدءادسأاب 0م. (ننغ 2, 2

 اهلل ةنس رباريف :٠6 فارجلم ىلا ارتميا ريغس ونثيرا رتسملا نم باطش نع ()



 د را

 دخ ايلف نذإ ؟ «ديدج ماظن » للع اددج ادنج مهب لديتسي نأديريأ

 ةلوهسلا هذهب مبسفن أن وماسي ال مبف « مهنم نوكنت ةروث نم ةيقترذحلا
 ةرماؤم اهناالا حالصال اة وعدنم اومبش نأ « ةليانتلا د ءال وهناك امو

 ١ ممرمأ نم صالخلاو مهيلع ءاضقلا ريغ اهنم داربال

 ناطلس : ايكرت ىف ميدقلاو ديدجلا نيب ليوط عارص أدب مث نم
 دك ار بعشو « لظملا لبقتسملا نم ةفيخ سجويو هنيعي رطخلا ىري
 هينذأ قلغأو سأيلاب هحور تضافو لسكلا هسفقن ىلع نار ءادبجم ١

 ىق هاتي أ رام قالخ اذهو . ادبأ ريبغتلاب مسي الو ائيشعمسينأ ةقاقع

 لواح ملو « هبجو ىليع همبقي مل هنال حالصالا هرك بعشكانبف 2 رصم

 . ىأ  هتعيبط نآل هب مم امنإو « هليبس قوعي وأ هبجو ف فقي نأ

 لاط بعش ايكرتف  رييغتلا فلأتو مدقتلاب حممست -- بعشلا ةعيبط

 حالصالا لوبق ىف دجوو ةدايسلا مالحأو رورغلا لبج ىف دمآلا هب

 عاطتسي لزعأ بعش رصم ىفو ,دانعلا لع رصأف , اراعو هل ةبسم

 ءىث ىلع شيجف ايكرت ىف امأ . هسفن ىلإ هبيبحتو هيلعحالصالا ضرف
 نيدلبلان يب قرفلا وه اذهو ع هلالذإ وهفنأ ماغرإ ىلإ ليبسال ةوقلا نم.

 عساتلا نرقلا لئاوأ ىف كارتآلا ىلع نييرصملا قوفت ىف بيسلا وهو

 مدقتلا ناديم ف قرشلا ,مأ نم مثريغ ىلع نيب رصملا قوفتو « رشع
 . رضحتلاو

 ةيحانلا حالصاب أدنف ء ملصي نأ كلاثلا ميس ناطلسلا لواح
 نكي مل هنأ ناطلسلا ظح نم ناكو . ةيراشكنالاب مدطصاف ةيرحلا

 ًاراصتأ هتلود لاجر نم دجو لب « رصم ىف ىلع دم ناكاك اديحو.

 اورصتتا نييراشكتالا نكلو )١( قطصم رادق ريبلاوبسأر لع ءايوقأ

 فيلأتهبنلعأ ىذلاه فيرشلا طخلا ه بحس ىلع ناطلسلا اومغرأو

 باتكلا اذه نم كلاثلا بابلق ىف ايكرثا ىف حالصالل الصقت .ىراقلا دمي ()
 انعكك :

 حالصالا ةضراعم

 ىرملا حالصالا,دب



 دس اير سس

 للعناطلاسلا لزي ملٍةإ كلذي سوفنلا نايلغ نكسي ملو « ديدجلا شيجلا

 .نم ىوخأ ةروثب رمآلا ىهتتاو  رذحلا ىلع ةيراشكنالا لزي مو هتين
 ا ةعبس اولتقو ناطلسلا اب اولزع دنجلا بناج

 . مثرش نم

 .مهضعب نيطالسلا فلخو تاب ارطضالا ترثكو تاروثلا تبقاعتو ةيعجرلا راصتتا

 .دومخو ع دوخللاو ةيعجرلا راصتتاب رمأللا ىهتتاو , دنجلا دي لعاضعي

 .©)مونلا ىلإ ةدوعلاو مدقتلا ةركف

 .دقل ءارطخ دشأ ًارومأ هتحت رتسي ًارهاظ الإ نكي مل كلذ نكلو
 ةواعد ناو ,ءاوملا عم رشتنت ةيرحلا راكفأ نأ هدتجو ناطلسلا ىبن

 .نايحلا رظتتيلف « 0 وأ ررقتل تايمرلل جاتحتال ثيدحلا رصعلا .

 .نأب اءاشام انمؤيلو ء ددللاو ديكلا فوخو سأيلا ضضم ىلع اليلق
 4 دوسآألا ريصملا اذه ىلإ سأ: ىف ارظنيلو « نوكت نأ تبرك ةيابنلا

 امبنم فلخت فوس مايآلا فورص نأ ايسنيال نأ نايسع امهنكلو
 روظنمو رودقم لك

 جدد

 ابسوفت ىلإ ىرس ءةيمالسالا دالبلا ةيقب سق رارغلا اذه ىلعو 2 بدغلاب لصاالارا
 قعر اف وح اهداؤوء ةدوشلا ةراشملاو ترتلا نم نووكلاب نإ يبدوا 3

 « اهتراضح رهاظمب ابعلاطت نأ لبق اهتوق رهاظمب اهتعلاط ابوروأ نا
 تناك املو ؛ىتاثلا اهبجو اهنع باغو لوآلا ابهجو تمبف ابنأ لقؤأ 1

 .تكرتو نامزلا ميدق نم ةسايسلا نم اه.دبأ تضفن دق قرشلا بوعش

 اهني ال ىبوروآلا رطخلا نأ تدجو دقق ءارمآلاو ماكحلل ابنيدايم

 برحلا نوثش نم نأش دعب هنآل , اهءارمأو ابماكح ىنعي انو

 .ق ايكرتف 0 صاخلا رجلا ىف الصغت امنع ,ىراقلا دحبو . ةكرحلا زاجيا كلذ )0(

 1 1 باتكلا اذه نم كلاق لمثلا



 ل ووو

 كلذ ىف بيصق احل سيلو تاموكحلاو لودلا فيراصتو ةسايسلاو
 ءابيم شهب سحب ملو هؤارزوو اكرت ناطلس رطخلاب سحأ اذهو هلك

 رطخلل عورو « رصم بعش ةماع هل لفح ملو ىلع دمح رماالل مهاو

 الو اهيتعيال ء رمآلا تيسح اهناأل سرفلا ةمأ هب لابق ملو سراف هانث
 ةيرغلا ىوقلا بالغ ىف تأر امبرف ىردي نمو ءرشب اهددهتي
 لوقعملا نم ناكو « تاموكحلا هذه نم صالخلل اليس اهتاموكحل
 ةيحيسم ايوروأ نوكست مل ول ىضرلا عقوم اهترثك نم عقي نأ ًادج
 . مالسالا ىلع آيغب قرشلا ىلعابموجه دعي مل ولو

 فضلا اهبف لحو اهرمأ نهو دق اهلك مالسالا ممأ تناكو
 ةينامثعلا ةلودلاب اهل نكت مل ىتلا سراف ىتح « ثيدحلا رصعلا علاطم ىف
 نمابب لزنام ةلقل ةوقلا نم اهلا- ىلع لظت نأ ةيرح تناك ىتلاو « ةلض

 دوهجلا دارطضاو طاشنلا لاصتا نم اهلهأ نع قرع امو ثادحالا

 رود رمت تناك_مالسالا ممأ ىأ اهلكاهنأ بلاغلا نكلو«تاضبنلاو
 . ديدجرصع ءدب َنَدْوِي , ىعامجالاو ىماسلا لالختالا نم

 سورلا اهددبت ذإ ء ًارهاظ ًاساسحا برغلا رطخم سراف تسحأ

 نيب اهيلاممليبس ناك ذأ . ربك ألا سرطب مايأ نم ىأ ءرمآلا ءدب نم

 لبسدقو , ناتسكرت ىأ نيربنلا نيبو , دوسالاو نيوزق  نيرحبلا

 ىتهدالب سورلل لسأ ايجروج مبلقأ م احلقره نأ ةمهملا هذه سورلل

 دجوو « هيعارصم ىلع بابلا حتفتا اذهب و « رشع عساتلا نرقلأ لئاوأ

 6) ديدش قوخ مهكلف سورلا مامأ هجول ابجو مهسفنأس رفلا
 رظنلادعب نم بناج ىلع ريمأ مايإألا هذهف سراف شرعىلع ناكو

 كثيدحلا رصملا ق سراف خيراتل ايفاواليصفت باتكتاا نم كلاثابابلا ف دمت )١(

 ةيمالسالا لودلا فض

 اسورلاو سرا

 ىلع حقق هاعلا



 تس ل وألا راقللا

 برغلاو ةرشلا

 د إ!ملءالسل

 لضيأأ ةيرجتلاو  ةرطفلاب فرع . ىلع حتف هاشلا وهو مبفلا نسحو

 ةيوروآلا ةسايسلاب نيعتسي عرسأف سورل نافوطل تبثت نل هاوق نأ

 ابوروأب لاصت ىلع ناك هنأ ىف عازتالو ءابفورصو اهلا وحأ نم ديفتسي

 لاسراب لجعف نييسنرفلل سورلا ءادع فرع نأ ثيلي ىل هنآل
 ليملا لك ليمي نويلبان ناكو ء هب ىمتحيو هيدعتسي نويلبانىلإ هيب ودنم
 لف , زيلجتالاو سورلا هئادعأ باهرال ةيقرشلا ةيضقلا لامعتسا ىلإ

 عقوىتح 1.01 ةنس ويام6 ىف نيتشتكنف ىف هنوقلي سرفلا لسر دكي
 امنإ و ءابيق هلوقي ام ىتعيال ناكىتلا تادهاعملا هذه نم ةدهاعم مبعم

 ايجروج ىف مبَّمح ممل نمضف , ىولسو سانلل ةيضرت اهبعزوي
 امو .. 1 دننملا ىلإ ابليس ىف مدالبب هدونج رمت نأ ىف مهنذأتساو

 هنأب زيلجنالا عماستي نأ نم رثك أ ىلإ هلك كلذ ءارو نم وجري ناك

 : « نادراج ه بدني ملهلعل لب ؛ اهيلا ليبسلا سمتليو دنهلل ريدي لازال

 زيلجنالا رعشي ىكل الإ ع ابنم دنحلاحتق ةطخ سرديل سراف ىلإ هثعبيو

 سورلا ىلع رصتتي دكي مل هنأ كلذ قادصمو « مبفتحل ىعسي لازال هنأ

 نم هدب ضفن ىبح 1م.1٠/ ةنس هينوي 4١1ق دنلديرف دعب مهدو بسكيو
 اهلع اوقبأ وأ سورلا ابلك أ : كلذ دعب هيلعالو ءسراف ريغو سراف

 ةياغ الو برأ اهبنوع ىفهل ناكاق

 عجم

 آريطتسم ارش ةيبرغلا ةراضحلاو قرشلا نيب لوألا ءاقللا ناك

 هذه ةقيقح نع برغلل فيثك هنال , ىالسالا قرشلا بوعش ىلع
 ططخلا مسري ذخأو ع اباسح امل بسحي الو اهاشخي دعت لف بوعنشلا

  بورحلا ىركذ نييبرغلا ناهذأ ىلإ تداعو ءابميسقتو .ابعالتبال

 . نيطح مويل رأثي هنأكو سمالا ف  سورلاك_ مهضعب راسف ةيبيلصلا

 تفرعو , اهنأش ناوهو اهرمأ فعض قرشلا بوعش تكردأو
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 نأ تلواخل « ةيبرغلا بيلاسألاب ىنرغلا رطخلا عقد نع امل صيحال نأ

 ابعيبتالو ابعدخت ابوروأ تدجوف ةياغلا هذه كاردال ايوروأب نيعتست

 ةدحاو دي اهلكابوروأ نأ تسحأ لب ء ةيرحلا وهو نمت ىلغأب الإ كلذ
 تقرعو ,لاوحألاو ناولآلاو تاعزنلا تفلتخا نإو دحاو لجرو

 فقتف , ةيبيلص برح اهنأ ىلع ةلأسملا مبفت نآل ةدعتسم ايوروأ نأ

 . نورقب كلذ لبق تفقو امادحاو امص ابلك

 اهيف رظني ابيلا داحف , هسفن ريغ ىف لمأنم قرشلل قبب ل كلذ ءازا

 هلاوحأو برغلا تاراضح نم ىأرام ىلإ اهنرقو « اهرمأ ثحببو

 ءابنم صالخلل ليبسلا سمنلي ذخأو , هتلع ةقيقح مهغي نأ عاطتساف

 هل حمسي الف هيلع ذخؤوت لييسلا دجو ىتح كلذ لعفي دكي ملهنكلو

 حالصا نم اوبلط امو نييباهولا نيب ليح ؛ ةنيهىلع هرمأن محلصي نأب

 رصم ريضحت نيبو ىلع دمت نيب ليحو ع نيدلا رومأ ىف نييلسملا

 نيب ليحو « هدالب حالصا نيبو اكرت ناطلس نيب ليحو ءابضاهنآو

 ملسقلا اماق ؟ نذإ لمعلا ا ءسورلا نم هسفن ةيامح نيبو سراف هاش

 فاصنالاو لدعلا راظتتا امأو  هتيح نحي مل رمأف ةمزهملاو توملاب

 تناك اذإو « لمعلاب ليجعتلا الإ قبي لف .ءانفلاو تويلل راظتناف

 تماد امو , ةروثلا الإ ليس الف ليجعتلا اذه نود لوحت لئاوحلا

 أديبلف ضوهنلا تابقع نم ةبقع ةتهارلا اهتلاح « ةيمالسالا ةلودلا »

 ماظنكو ىعامتجا ماظنكو ىنيد ماظنك اهيلع ةروُت .ةلمج اهيلع ةروثلاب

 « مثرضحو مهودب نوحمجأ نوبلسملا اهيف كرتشي ةلماش ةروث ع ىسايس

 امتر دقو ةروثلا لجرم نم جرخت نأ ؛ ةيمالسالا ةلودلا لعلف

 رانلا امنع تفن نأ دعب ةتباث ىطخم مامآلا ىلإ ريستنأ عطتسنق اهناربن
 . نورقلا ليباقعو ىضاملا باش وأ

 ةلودلا للع ةروثا

 ةيمالسمالا





 ةممالسالا ةدحولا ككفت





 - اد

 لواج دقو « ةبيخلا مثالع اهلهاوع الم ىلع بوعشلا تأرق
 سأيلا تارامأ اورتسي وأ ةمزحلا رابخأ اومتكتي نأ ماكحلا .الؤه

 مهبلزت ام نآاك« اهنع ىلاعتلاو ةيعرلا ىلع عفرتلا نم مهلاح ىلع اواظف

 مهنأ ولو « نيتطنع كلذ ىف اوناكف « اعور رثي ملو انانج مهنمزب مل

 مهعمنواعتلا اهوعدو بوعشلاب ةناعتسالا ىف ةظحللا كلت ذنم اوركقف

 ةرطابأ هيلا نطف ام لإ اونطفي مل مهنكلو « نمأمو ىمح اهنم مهل ناكل
 مهلع ىنحأ متاياعر نأ ىلإ ءال وه نطف دقف ء نامزلا كلذ ليبق نابايلا

 , نواعتلا كلذ أدب مث نمو« ةيبرغ وأ ةيقرش ةوق ةبأ نم مثدبعل ىعرأو
 « تاونس ىف جوالا ىلا ضيضحلا نم نابايلاب عفترا ىذلا ليلجلا
 «رضاخحلا ىحوبال ىضاملا ىحوب نومك اوناك قرشلا ماكح نكلو

 .قرشلا خيرات رمغتس ىتلا ةيلاتتملا ىمآملا هذه ىف آب كلذ ناكف

 ىلع لابولا لمحتس ىتلاو ء ثيدحلا رصعلا كلذ ىف ىمالسالا

 . اعم نيموكحملاو نيمك املا

 .تربعو اهتاموكح فعض نيح ذنم تكردأ دق بوعشلا تناكو

 اهعانتتا مدعو ماكحلا .الؤه ىلع ابطخس نع ةدع تابسانم ىف

 .ناهثع لآل ةعضاخلا ماوقالا نم ريثك ىف ىرسو , كحلل مهتتحالصب

 مهحاتجاو ملاح لحمضاو ,مرمأ نهو دقرمألاب نيمئاقلا نأب روعش
 .الؤه سحأو . ميلبق ةيمالسالا لودلا تباتتا ىلا فرتلا ةجوم

 ىلع ترركت ىتلا نارمعلا ةرود اومتيل مه. داني خيراتلا نأب ماوقألا

 نشتل كرحتت ودبلاماوقأ تأدبفعثالثو ىنثم ةيمالسالا ةسايسلا حرسُم

 ةيمالسالا ةلودلا دسج ىف ةايحلا ثعبتو مبليزتل رضحلا ىلع اهتراغ

 . قيدج نم
 ,ضعب ىف تأشن ىلا ةيحالصالا تاكرحلا قلعن نأ عيطتسن اذكه

 .لوقلا باوصلا نم سيلو « ةيمالسالا ةلودلا ىف ةيوارحصلا ىحاونلا



 ىيدلا سايقملا
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 نيملسملانِب ةيرحلا ءارآ راشتناوابوروأب لاصتالاوه لوالا نأب اهينم

 )١( نيخرؤملا نم رفن معزي 5

 ىمالسالا ملاعلا ىف ثدحتس ىتلا تاكرحلا مظعم نأ ىف عازن ال

 نأ ىف كلذك لادج الو « ابوروأب لاصتالا نع ةئشان نوكتس

 ىلإ مبعفدو نيياسملا نويع حتق دق ةيبرغلا ةراضحلاو برغلاب لاصتالا
 تحبصأ ةيبوروآلا ةراضحلا نآبلوقلا نكلو « حالصالاىف ريكفتلا

 تاكرحلا نم ةيمالسالا ةلودلا ىحاونىف عقيسام لكىف ديحولا بيسلا

 حالصالاف نويلسم ا ركفدقف ,أطخلا ابعم نمؤيال ةغلابم ثادحالاو

 مكحلاب نيمئاقلا نأ امامت اوتيبتو ء ليوط نمزي ابورواب لاصتالا لبق
 بولطملا هجولا ىلع مكحلا ءابعاب مايقلا ىلع نيرداق ريغ اوحبصأ مهيف
 نايكب ظافتحالل رومآلا مزلأ نم حبصأ مهب مريغ لادبتسا ناو

 ٠ ةيعالسالا ةلودلا

 « نيدلا نازيمب مهتالود اونزي نأ لع اوجرد نيملسملا نا كلذ

 مهتظفاحم رادقمب هنود مجزجع وأ محلا مبماكح ةيحالص اوردقيو

 جاتحي ال , حضاو نيب سايقم اذهو « هطارشاو نيدلا دعاوق ىلع
 بادهاب اكسمتسم كاحلا ماد ا  هوفرعيل برغلا ءارآ ىلإ نويلسملا

 هنناج لمهأو نيدلا نع ىضاغت اذاو « ةيفاعو ريخي هتموك نيدلا

 . ابنم صالخلا نم دبال ةيغاب هتموكشل

 روبظ ىلع تدعاس ةيرغلا ةراضحلا ناب لوقلا نم دبال هنأ ديب
 «ىرخأ ةيحان نم طخسلا اذه تزريأو , ةيحان نم فعضلا اذه

 . نمأ ىف اومادام نيبلسملا ريضي ال ةيمالسالا ةموكحلا فعض ناكدقف

 ىف اوناك دقو ء رطخلاب مهقازرأو مهتايح ددهي ىذلا مجاهملا ودعلا نم

 مهنويعب اوأر دقو امأ ءابتوقو ابتييه اطل تمادام ابيلع ةروثلا نع ىنغ

 اطلءتدتنأغ, الض 01 0 01 عه 12609 مجاب )١)(



 دس ؤموب

 اهب نوثبعي سورلا اودجو دقو امأ ء تفابنت اهتيولأو مزبت اهشويج

 أحضاو ابفعض محلادب دقف ةناكم الو ةمرح احل نوعربال نيسنرفلاو .

 تالزانلا مبحبصت نأ لبق مهسفنأ اوكرادتي نأ نمدب نيدلسلل دعي و

 . ًاروتسم ايفاخ ناك نأ دعب لجتو طخسلازرب انهنمو . اهليخم

 دجوأف سانجالا نيب دقحلا لماوع ايوروأب لاصتالا ظقبأو

 تمقرف  ةيمالسالا ةلودلا ىلع ةروثلا بابسأ نم ًاديدج ًاببس كلذب

 نع ابجورخو اهنالقتساب بلاطت تأدبو ابسو.ر ةرفاتتملا سانجالا

 برعلا ىف ةيلالقتسالا تاكرحلا تأشن انه نمو ناهثع لآ ناطلس

 ناقلبلا بوعش ةماعو نانويلاو

 قركفت تذخأف ةيمالسالا ةلودلا فعض ابوروأ لود تنيبتو

 لكتذخأ هرمأ لوطيس كلذنأ تدجو املف « ابنم صالخلاوابميسقت

 انه نمو « اهيضارأ نم هيلع ردقت ام ىلع ءاليتسالا ىف ركفتابنم

 ءاليتسالا ىف سورلاو رئازجلا ىلع .اليتسالا ىف نويسنرفلا ركف

 . سراف ىلع

 تاروثلاو تادحاللا نم ةلسلس انيدل عمتجي , هلك اذه نم

 ءاضقلاو ةينامعلا ةلودلا نم صالخلا ىلإ ىمرت ةيجراخلاو ةلخادلا

 « ىسأيسلا أهماظن ىلع لعدم راثو ,ىنيدلا اهماظن لعن وي اهولا راثف « ابيلع

 , ىنرحلا اهماظتي هسفن ناطلسلا راثو ء اهكح ىلع نونناقلللا راثو

 1 ةلمج اهدوجوب ايوروأ تراثو

 وه هلك كلذ جالع نأ اوف رعي نأ نيينامثعلا لع ناك هلك كلذ ءازإ

 ئضاملا رضومبسفنأ نع اوضفنيف ع مهسفنأب نورخآلا مهاوروثي نأ
 رصعلا رياست ءىث لكى ةديدج ةمأ ايندلل نوزربيو هيويعو هتالعب

 .نابايلا تلعف هيلع ردتقتو ثيدحلا

 ناكم لك ىف تاروث
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 1 بهآ دب

 قنم اهيف اوركف  ادج ةميدق نيدلسملا دنع ىنيدلا حالصالا ةركف

 هبناج ,للع ةاعد مهتم اهيف ىدانو 95 ىرجه ا عباسلا نرعلا فصتتم ةينامثملا ةئودلا بدلا

 روبظل اقاوم اهروبظ ناكورادتقالاو نامبالاو صالخالا نم مظع

 اتاك . اهرابمنا نم نيملسملا فوخو ع ةيمالسالا ةلودلا ف فعضلا

 ايسكع اهتاوت ظحالن اذهل . ةسايسلا حالص نيدلا حالصإ ىف'ا وأر

 نايك عدصت الكف : حالصالا ىلإ :ةوعدلا طاشنو ةلودلا لاح نيب

 .حالصالل ابالط نويلسملا دتشا الكنهولاابيلعادبو ةيمالسالا ةدحولا

 دتشتو رثكتس حالصالا تاكرح نأ ظحالتس اذهلو « هب اتلعتو

 رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا لالخ ابيلع سانلا لابقا مظعي و

 احضاو ابيف ةيمالسالا ةلودلا ىلع رطخلا ربظ ىلا ةرتفلا لالخ ىأ

 . الج

 نيدلا قت ) ةيميت نبأ وه نارح ءاءلعنمملاع ةوعدلا هذه أدب دقو

 ماق (دمح نب هتلادبع نب مالسلادبع نب ملحلادبع نب دمحأ سابعلا وبأ
 ةداج نع فارحتالا ببسب داسفلا نم هيف اوعقو ام ىلإ نييلسملا هبني

 ,نيدلا ةقلاخعو قورملاب ةينالع مهمهتاو ماكحلامجابف حيحصلا نامبالا

 مجاهو , عيرشتلاو ءاتقالاو ملعتلا ف مبقرط دقتتاومرصع ءاءلع مجاهو

 يلو « ةفينلا ةعيرشلل ةفلاخم ابف دجو ذإ هنامز ىف ةعئاشلا تاداعلا

 ةيمالسالا قرقلا لك هناسلو هللقب مجاه » لب كلذ ىلع رصتقي

 ةيماركلاو ةيمهجلاو ةلزتعملاو ةيردقلاوةضفارلاو ةئجرلاو جراوخلاك

 نورهتعي نيذلا لاجرلا ليع كلذك نعط » و « اهريغو ةيرعشالاو

 هباطخلا نب رمع نأ ةيحلاصلاعماج رينم ىلع لاقف « مالسالا ىف ةجح



 | رمود

 اطخأ بلاط ىنأ نب ىلع نأ : اضيأأ لاقو : ءاطخالا نم ريثك ىف عقو

 هوقبس نيذلا مالعألا نم ريثك ةمجابم ىف درتي لو « ةرم ةئاثم

 مجاهفدةفسلفلاو نيدلا فهقفتلاو لعلاب مهدرفت ىلع سانلا عامجا دقعتاو

 ةيفوصلاو ضرافلان ب رمعوىف رع نب نيدلا ىح مجاه مك ةدشب ىلازغلا

 ةلودلا ماظن ىلع هذيمالتو ةيميت نبا راث انهو () «.ماع هجوي

 حالصاىلإ ةوقلاو ةأرجلا نمريثك ىف سانلا اعدو , ىنيدلا ةيمالسالا

 مجوقتلاو حالصالا اذه ليس سانأل فصوو ء اهرمآ موقتو اهنأش

 م. امهيصنب ءافتك الاو ثيدحلاو نآرقلا ىلإ عوجرلاب مهحصت نأب

 عوجرلاب مهنيد نآش حالصإ ىلإ نييحسملا اعد نيح رثول نترام لعف

 (:) هدحو سدقملا باتكلا ىلإ

 هل بصعتو هب اوبجعأو هيلإ اوعمتساو ةيميت نباب سانلا بحر

 نال هب ةريدج ىه ام قيفوتلا نم قلت مل هتوعد نكلو « قيرف مهنم

 رالا برحب ىنتيدلا حالصالا نع نيلوغشم هنامز ىف اوناك سانلا

 « نيحلا كلذ ىف موجحلاب نيباسملا تددبت ىّتلا بوعشلا نم مهريغو

 لقنتو شاع نيذلا رضحلااهنع ضرعينأب ةقيلخ كلذك هتوعد تناكو

 تلعفل ودبلا نم موق ىف هتوعد تناكدق ولو , ماشلاو رصم ىف مهني

 اهدوكر ىلع لجرلا ةوعد تلظ اذهلو . نيحلا كلذ ذنم ابلعف مهيف

 ىف برعلا ودب ناذأ ىلإ لصت ناب اهل هللا نذأت ىتح اليوط انامز

 نب دمج مهيلإ اهلمح ,فصتو نورق ةعبرأ وحنب كلذ دعب مهتريزج

 ةيرعلا ةمحرت ب ةيميت نبأ ةداع . ةيمالسالا فراملا ةرئاد ىف بنش ني دحت 6(

 ( ةرعاقلا عبط )

 ( 1951 ةرهاقلا عبط )نيرشعلا نرقلا ف برملا ةريزج : هبهو ظفاح ذاتسالا ةداعس ()

 ' مو سس بع نع



 باعواادع نيد

 د ]4#وءاذل

 هفصنلا) ىدالملا رشعنماثلانرقلا لئاوأ ىف شاع ىذلا باهولا دبع

 ( ىرجهلا رشع ىتاثلا نرقلا نم لوآلا

 « ىمأيس جيانرب ىلإ ةيميت نبا ءىدايم باهولا دبع نب دمح لوح

 ةلودلا هذهل نيعضاخ سانلا مادام هئارآل حاجنال نأ ةهادب فرع دقق

 اهنايك ىلع ًارطخ هنول ناك ايأ حالصالا ريتعت تحبصأ ىتلا ةينامثعلا
 ةايح تناكو « حصانو حلصم لك ىلع ايلإ نيدماجلا عم تحضأو

 لاجر نوع ىف هل لمأ ال نأ هل تدك أدق ةيميت نبا لوألا هذاتسأ

 نال .ةرهاقلاو قشمدو ةذيطاطسقلاك ةيمالسالا رضاوحلا ىف نيدلا

 ع نيدماج نييمسر نيفظوم ىلإ مايآلا رورمب اولوحت دق لاجرلا ءالؤه

 قازرأ مهل تخبصأو  ةروثلا وأ روطتلا وأ رييغتلا ىلإ نوليمي ال

 نونمؤيال تايرظن لييس ىف اهب نوفزاحبال ةقوموم زك ارمو ةلوصوم
 هئدابم ززعي ىسايس دنس نم هل دبال هنأ كلذك فرعو ,ًاريثك اهب

 نم اهديؤي امب لب ابقدصو اهتوقب رصتنتال تايرظنلا نآل . ةنيدلا
 ةيندملا طاسوأورضاوحلا هذه .رع هسفن دعابف , ةسايسلا ىوق
 ىلا ةيوارحصلا ةئيبلا ىهو اهل ةبسانملا ةئيبلا ىلإ هتوعدو هئارآب داعو
 ىوطنت ودبلا فئاوط تناكو « اهتعيطب فشقتلاو دهزلا ىلإ ليم

 « ةبفرتملا ةيرضحلا ةيمالسالا تاعاجللا هذهل راقتحالاو ةيهاركلال بع

 نسحاف تايكن نم مالسالا باصأ ايف ببسلا تناك اهنأب اهيمرت تناكو
 ريمأ دوب سكي نأ عاطتساو  روعشلا اذه لالختسا باهولا دبع نبا

 هتوقب ناعتساو . نييلاخلا دوعس لآ دج دوعس نب دمحم ةيعردلا

 عاطتسا ىتح فيسلا دحت برعلا لئابق نيب هثدابم رشني ىكل هحالسو
 لآ ءاول ىلإ املك ب رعلا ةريزج عمحي نأ ةيداليم !!41 ةنس هتوم لبق
 ©) ٠ ءاعمج ةريزجلا لهأ ىلع هنواعيو هءارآ ضرفي نأو ,دوعس

 ؟78 ص : نيرشملا نرقثأ ىف برعلا ةررج (١و
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 ةعاط نع ةجراخ تحبصأو ةنايثعلا ةلودلا دالب نيب ةلضصلا تعطقناف

 بامولا دبع نبا نيمئاقلا نآل نييلسملا ةماع دنع الوبق نيساهولا راكفأ قلت مل

 مندا وعدلا مدحل اودصت ةيمالس الا رضاوحلا ف « ىعسرلا مالسالا د ىمأب

 اوحلفأف , اهيلعناطلسلا اوريثيىكل اهئدابم اوهوشي نأ لع اوصرحو

 ةكرح نيياهولا ةكرح نأ هلاجرو ناطلسلا نظ ىف عقو ذإ كلذ ىف

 نيباهولا نآل كلذو ء ليبس ىأ نع ابيلع ءاضقلا ىنيني ةفاصقنا

 تيلستسا ىتلا ةبرضحلا ةيمالسالا فئاوطلا لك ىلع مبطخس اونلغأ

 نوحراصي اوذخأ لب دحلا اذهدنع اوفقي مل مهنآلو . ءاخرلاو فرتلل

 لاصفنالاولالقتسالل ةحارصنولمعباوذخأو ,ىدحتلا و ءادعلاب ةلودلا

 ةنيدملا حتفي نأ ء1م٠+ ةتس هابأ فلخ ىذلا ىتاثلا دوعس عاطتسا ذإ

 ىلإ ىونسلا لمح الاسرإ نع هاهنيناطلسلا ىلإ لسرأ مثنمو 1. ةنس
 نأ ةلودلا قواخع ىف ىرجو « لويطلاو رومزلاب ابوحصم زاجحلا
 . ©) ماشلاو قارعلا ىلع ريغت نأ ثيلت ال تالمح دعي لجرلا

 نوعرش نوياعيلا مئازهب ءابناللا مهيلا تمارت نيح مبسفنأب نييباهولا نامإ دتشاو

 هولا هذهلعوضخلا ىلإ اهرارطضاو ةيبوروألا ىوقلا مامأ ةلودلا

 اوسحأو نيدلان وش قنيينايثعلا نواهت ىلإ هلك كلذ نوياهولا بسنف
 مالسالا ةزوح نع عافدلل اوفخي نأ مهنم بلطتي ىنيدلا مهجاو نأ

 مهف اذكهو ع هيلع ىضقت نأ ةينارصتلا اهيف تدارأ ىلا ةظحللا هذه ىف

 نيب ديدجلا عارصلا اذه ةيمالسالا تاعاجلا نم ممريغو نوياهولا

 تداعو « مالسالا ىلع ةينارصنلانم ناودع هنأ ع برغلاو قرشلا

 « ةنطابلا مهلومع ىف ةدقارلا ةبيلصلا بورحلا ىرك ذ مهناهذأ ىلا

 نيدلا لبحب ماصتعالاب نوكت امنا مالسالا ةيامح نأ:مهنونظ ىف عقوف

 باتكلاا اذه نمشلاث# بايقق هب صاخلا .رجلا ىف قارملا ىلع نيياهولاتاراغ ليصافت رظنا ()



 برملا دالب ةيمعأ
 ةنايملا  ةلودلا

 ةلوهلا تلجع اذا

 ةكرحلا لع .انقلا.
 ةياهرلا
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 رضتةعدب هنأرابتعا ىلع ديدج لكنع داعتبالاو , هلوصأ ىلا عوجرلاو
 ا ةينارصنلا عم هعارص ىف هقعضتو مالسالا

 ةيناملعلا ةلودلا صرحت ىلا ةينغلا دالبلا نم برعلا دالب نكت م

 ىواسيوأ اهيلعةظفاحم لب ىرغيام ابعقومف نكيملو ءابيلع ءالتتسالا ىلع

 ىتح هنم دبال ارمأ ناك ةفيلخلا ديىف اهءاقب نكلو ء اهب ظافتحالادبج
 دالبلا ىماح نيملسملا ةفيلخ نوكي نأ دب ال , هتفالخ « تايلكش » متت

 نيطالسلا ةيشخ تناك انه نمو ء اهرباتم ىلع ةبطخلا بحاصو ةسدقملا

 . عاقبلاهذهدادرتسا نعمهزجعل نهولاو فعضلا مهب سانلا نظي نأ نم

 تاروثلا رم ةلودلاب لزن ام رطخأ نييباهولا ةروث نكت لو

 تاكرحلاب ضيفت تناك اعيمج اهبحاوت ناف ع نيحلا كلذ راطخ لاو

 ىف ةلودلا تباصأ ىتلا مءازهلا تناكو . ةيلاصفتالا ءىدايملاو ةمادهلا

 ناكم لكى ةيعرلا تظقيأ دق نييسنرفلاو سورلا دب ىلع نيحلا كلذ

 دامخاب ءدبلاب ةلودلا ماهتها للعي الو ع ةروثلا ىف ريكفتلا ىلإ اهتعفدو
 ىتح ةفالخلا تايلكش هل متت نأ ىلع ناطلسلا صرح الا زاجحلا ةروث

 بهذف نيخروملا ضعي غلاب ارو , نيملسملا هاياعرىلع هرمأ نوهال
 هتوق لع ءاضقلا الا لع دمحمب ةناعتسالا نم درت مل ةلودلا نأ ىلإ

 خلبدق نكي ملعدمت شيجنآل , نيحلا كلذ ىفاهئاشناف ايضام نائل

 هيلع ءاضقلل ىعسلا ىلإ ابعديو هنم ةلودلا فيخب ىذلا غلبملا كاذ ذإ

 هذه ىلع ءاضقلاب عارسالا ةرورضب سحأ ناطلسلا نا ةقيقحلا امتإ و

 اهبيلع ءاضقلل نيفاكلا دنجلا هدي ىف دحي ملو , ةئشانلا ةيروثلا ةكرحلا

 ادمحم هعابتأدحأ دجو مث ءابيف .ادعالا هرئاك ىلا ةظحللا هذه ىف

 آدب ىلع دمج دحي ملو ء هب هفلكف لمعلا اذهب مايقلا ىلع ًارداق  ايلع
 . ناعّدالاو ةعاطلا نم
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 01 نيباهولاو لع دع سر عارصلا ثداوح لاصفت انمجال

 نايمرت انئاك ناتللا ناتوقلا ناتاه تراس فيك ظحالن نأ انمبي انإو

 ىلع دميو نوي اهولا

 : وحن اهتادحإ ةيمالسالا ةلودلا ءايدإ هود ةدحاو ةياغ ىلإ

 نم ةيمالسالاةلودلادجم اوديعي نأ نوديرب نوبياهولا ناك ىرخألا

 ةيحانلانم ةيمالسالا ةلودلا دج ديعي نأ ىلعدمحم دارأو,ةنيدلا ةحانلا

4 احلاصتو انواعتول مالسالا ريخ نم ناكو 3 ةيسايسلا
 فورصنكلو 

 3 هديب ةسفقن مالسالا

 ف افلتخا امهتكلو 0 آد>او ًاضرغ ىلع دمحو نويباهولا دارأ

 دقف نويياهولا امأف « ةياغلا هذه كاردال امبنم لك اهراتخا ىتالبسلا

 اوناكو -اوأر منال « لوآلا مالسالا ىلإ دادترالا لبس اوراتخا

 « هطارشأو هدودح نويلسملاىعرام ريخم ناك مالسالا نأ قح ىلع

 ىرجو ءهسسأب اوناهتساو هدودحا اوامهأن يح هرمأ ناهو فعض هنأو

 ةيقنتو ةليخدلا عدبلا نع داعتبالاو فشقتلا ىلإ ةدوعلا نا مهنظ ىف

 كودوعيف ةديدج احور نييلسملا سوفن ىف ثعتبي اهنم سيل امم ةديقعلا

 حالصإه» ىفاوركف مهنا ىأ ةمحو اسامح لوآلا مدادجأ ناك 1-9

 ناكو « ابيف نوشيعي اوناك ىتلا ةئيبلا عم قافتالا ماع قفتي ع« ىودب

 تناكح م مممابأ ىف تناك ايندلانأ ول حافي نأ اميل اذه مهجبانرب

 فيرشلا ممىلع دمم قفتا . لب اميق برعلا دالل نيرصملا حتق ثداوح راجيا نكمي ()

 ىلع يطخاس عبتيو ةئدملاو ةكم لهأ ناكم ع نيياهولا ىلع .اصقل نواعت# ىلع حني ىف بلاغ

 0411 ةنس عي ىف ىلوآلا ةيرصملا ةلخلا تلؤنو ع مهئدابم قيبطت ىف مدادتشال نيياهولا

 ملف ع هب اوعقوأف نويناهولا داع مث ردب دنع الوأ نوسوط رصتناق . ىلع دحم نب نوسوط اهدوقي

 لسراق ىلع دم عراسو . لاملاو دنجلا ىف اتسداف رئاخم عيني ىلا رقبقتلا الا نودوط مسه

 ةدج تطقس م ع أبيع ىلوتساى تح اهرصاف ةنيدم ا ادصاق عنب نم جرخف ع نوسوطل اديدجب اددع

 عراسف ليل دمي عقاوملا هذه نع اولخت نأ اوثيل مل نييرصملا نكلو هدي ىف فئاطلاف ةكمن

 رسأو اهرمدو 1جام ةنس ليربا ىف ةيعردلا ىلع .اليتسالا عاطتساق ميهاربا هنبا لاسراي نع دمت
 ٠ اهفمدعأ ثيح ةينيطتطسقلا ىلا مث:نمو ةرهاقلا ىلا هب ثعبو ي هقا دبع نيراهولا دبا

00 

 نع نيياهولا ةركف

 ةيمالسالاةلودلا حالما



 ةيسايسلا جاتتقا
 برعلا دالو حتفل
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 ةيرق دالبو ىرامص : باهولا دبع ربظ مايأ وأ  مثدادجأ 'مايأ ىف
 ىف تاضبنلا عينمو ةوقلا نطوم ديبلا تناك موي وأ « ىراحصلا نم

 ةوقمهنعتب اغو « ايندلا لمشىذلا مظعلا روطتا اوسنمهنكلو عملاعلا

 ملف « مهبنذبنذلا نكي و «نويبوروألا اهثدحتسا ىتلا ةديدجلاةراضحلا

 رهاظمىلع اوعلطا مهنأ ولو ءوحنلااذهىلعالإ اوركفي نأ مهنمرظنني نكي
 عورلا قلأو كلذ مهفاخال ةوقلا نم اهناكم اوفرعو ةديدجلا ةراضحلا

 و« رمألا لوأ نم مدضع ىف تفي ناكهنأ دعب الو . مبسوفن ىف

 افنرال  اوديفينأ اوعاطتسا امل امهتم ةدافتسالا ليبس اوفرع مبنأ

 هلاملا تاذ ةمظتنملا لودلا ريغ اهئابعاب ضبنتال ةبوروالا بيلاسألا

 رصتني نأ ىلع دمج ىلع لبس اذهل . ءارث وأ لام ىلعاونوكي ملو ءريفولا

 مييلع ضَقي مل ولو ٠ ةديدجلا ةراضحلا ةوقب مهب راح ناك هنآل مهيلع

 ىضقتس 15 . ىرخأ ليبس نع ةيوروآلا ةراضحلا مبيلع تضقل وه

 . ةيدهملاو ةيسونسلا امهو نيح دع اهل نيتبباشملا نيتك رحلا ىلع
 ىلع دمع ةضمن تناكو ء نامالاو حورلاب ةينغ ةيباهولا ةضبن تناك

 دي ىف اتعمتجا اذإ الإ ضونيل مالسالا نكي ىلو : ةداملاو ىأرلاب ةينغ

 هفرعت ىتح ليوط نيح ابلك ةيمالسالا مهآلا ىلع ىضميسو « ةدحاو
 نآل - نيتيحانلا نيتاه عامتجابالإ نوكي ال ميحصلا ضوونلا نا
 ةحفص ريغتت انهو - ديدس ىأرو ىوق حور ثمدحلا قوروألا

 | . ىرنس 5 هتاكرح ملفت و ىمال.الا اعلا

 ةفالخداعأ هنأ اهوأ ع ةماه ةسايس جئاتث برعلا دالب تف عبقتسا

 ناك دقف « ديدج نم ىمالسالا ملاعلا اهئاول ىلإ عمجو اهتبيه ناينع لآ

 مهافتلاو لصاوتلا بابسأن م ابيس عطقو نييلسملاع ور دق جلا عاطقنا

 نمديدج لماع دازل زيطالسلا ىلع اس راخزاجحلا رمتسأ دق ولو « مرني

 ىلإ داعأستفلااذرف . ةيمالس الا ةلودلا دسج فلالحت الا وئاكفتلا ل ءاوع
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 نييباهولاىلعنيي رصملا راصتناناكو . لقآلا ىلع ةيلكشلا اهتبيه ةقالخلا

 ثيدحلارصعلا كلذ ىف ىالسالا ملاعلا ىلع رصم ةماعز ف رجح لوأ

 ةلودلا ءاحتا _.رم باجعالاو ءالولا تايآ ىلع دمم ىلع تلاهنا دّقف

 هرك ذددرتوءرهاوجلاب للحم اناجل وص نويوفصلاهيلالسرأف «ةيءالسالا
 ةلود ءاقنإ ىف ىلع دمت ريكفت أشت انه نمو ؛ ىمالسالا ملاعلا ءاحنا ىف

 برعلا دالب ىف اراضنأ مهسفتآل نويرصملا بسك دقو , ةديدج ةبرع

 متافلا ال صاخنا ريس مدالب حتف ىف راس دق ناك ميهاربا نآل , انسفأ

 , افعاضم ابنمثعفدالإ بشخةعطقالو ةحلبالو ءام قز ذخأ, الناكف

 نمو« نيصلخمزولدأآلا مهريتعاف بلسااو بهنلا نيبو دنجلا نبب لاحو

 ىلع دمع بناجل زاحنا زاجحلا فيرش:نأ عمسن نأ ابيرغ نكي ملانه

 ربانم ىلع همساب ةيطخلل أدعتسم ناكو « ةينامثعلا ةلودلا عم هعارص ءانثأ

 نيبرصملاىلإ نورظني اوناكمبسفنأ كارتآلا نم ارقن نا لب . زاجحلا

 مهب تطاحأ الك مهن وع ىلإ نوأجليسو ء نيذقللا نيصاخلا ىلإ مهراقن

 5 تامزالاو بعاصملا

 « برعلا دالب ىلإ نييبوروآلا نيعأ ىرصملا وزغلا متق كلذك
 تحبصأ ىتلاةديدجلا ةوقلا هذه نم ريلجتالا بولق ىف فوخلا ظقبأو

 جيلخلاقيرطو رمحالا رحبلا قيرط ع نيميظعلا دنبلا ىقيرط لع ف رشت

 قىحاونلا هذه لوخد درجمب عنقي ملجرلا نأ مهفواخيدازو ءىسرافلا

 سبروف » نيعف دنبلا ةراجي ىف ةمهاسملا ىف ركفي أدب .لب , ايمسا هتعاط

 عئاضبلا دنبلا ىلإ ردسصي ذخأو . ىابمب ىف هل ءالكو < هاكرشو
 ايراجت الوطسأ لزتي نأ ىف ركف لب كلذ ىلع رصتقي ملو « ةيوروآلا

 ىف مهسيلو ةبج نه نيياهولا ةنصارق لع ىضةيل « ىسرافلا جيلخلا ىف

 حبصأ ىذلارمح آلا رحبلاوحن هرصي هجتاو . ىرخأ ةبج نم دنبلاةراجت

 ةيوروألا نفسلا ةيرح نم دحي ذخأف نادوسلا حمتف دعب ةيرصم ةريحب

 نيب وروالا تاغتلا

 برعلا دالب ىلإ



 نوفوختي ريلتالا

 ىلع دمحم م

3-7 

 ةينآلا نفسلا ىلع مرحب ًارمأ ردصأو « بيقر نود هيف حرمت تناك ىلا

 فواخم راثآ امم , هدج ىلامث رمحألا رحبلا ف دعصت نأ ىابمب ئم
 دنبلا قيرط ىلع ديدج رطخك ىلع دم ىلإ نورظني مهلعجو زيلجنالا
 رحبلا ىف زيلجتالا دامتعا ناكو : () لبيس ىأ نع هيلع ءاضقلا ىنبني

 دمع دي ىف تادوسلا حبصأ املف ع نميلاو نادوسلا ىتاوم ىلع رمحآلا

 (7 ىلع دم ةعاط ىف نميلا لخد الو « نميلا ىلع مهدامتعا داز ىلع

 اوعسف . رصم ىلإ مهدي نم جرخ رمحالا رحبلا نأ زيلجتالا سحأ
 ةامسملا هتتيفس ىلع اوبأف . ةينالعو اربج هنم ةراجتلا صالختسال

 نأ - سأرلا قيرط نع ةيقيرفاب فوطتل اباسرأ ناك ىلا « ايقيرفا د
 تلوس لصنقلا لسرأو , لييسلا كلذ نع رمحالا رحبلا ىلإ لصت
 ىف اشابلا جمدنا دقف , رصمب صتخي امف امأ » : لوقي هتموكح ىلا

 دمتعت هدراوم نإ . امام انتمحر تت هسفن لعج دقل ىتح ةراجتلا رات

 ضني نأ هيلع ليحتسملا نمحبصأ ثيح  دامتعالا لك ةراجتلا ىلع مويلا
 رحبلا فىزيلجتالا رحبلا ريمأ عيطتسياذهلو 4 اهتوديهتموكح فلاكتب

 نأ ريغب : انئادعىلإمنجاذإ ةعاطلاىلإ هرطضي نأ - ىنأر ىف  ضيبالا

 ريق ىلأ ىف هيسارم قلي نأب كلذو , هيدلامع ةدايز ةديدج ةوقرىلإ جاتحي
 ذإ ءرمحالا رحلا ىف رمآلا كلذكو لحاسلا ىلع هعفاذم قاطيو

 :الف رحبلا لييس هيلع اذخأت نأ سيوسلاو هدج نيب ناتنيفس عيطتست

 ةيراجت قوقح بسكب اوعراسو « (؟) ةعاطلا ىلإ دوعي نأ كلي

 ماب ب هو ص : ليودوت : رظنا )١(

 ةفيلخلا نكي ملو ع ةياهولا ةروثلا مايق تح ناطلسلا ةعاط نع اجراخ ,امنص ماما ناك ()
 ةديدملاىلامش حاون مني نع نيلا مامال لزن برعلا دالب حتف ىلع دمعمتأ الف ع هيلع ناطلس
 مامالا ةءاط ىلعلدت ةيزج نيلأ اذه ريتعاف  ناطلسلا نيلإ نم ًاردق ماع لك ملمالا مدخي نأ ىلع

 ل. ص ليودود رظنا ٠ نيحلا كلذ نم تاطلسلا ةعاط ىف ةلخاد كاذب دالل# تريتعاوةلودق

 مو بع هو ليودود (©)
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 محل لفحي ملف « ءاعنص ماما نم اضيوعت دنهلا ةكرش تبلطف « نميلا ىف

 رطضا ام دليلا٠نوصح اومجاهو عفادملاباخخ برضي مهبلطاوززعف ,مامالا

 ميقملل حبصأ ةدهاعم تدقعو ع ةكرشلا بلاطمي ميلستلا ىلا نيينميلا

 لاحلاىه اكسرحب هسفن طيحنأ ىف قحلا اهصوصن ىضتقمب ىزيلجنالا
 عطقأو , ناصح رهظ ىلع تاقرطلا ىف ريسي نأو ء ةرصبلاو دادغب ىف

 تاروس راجت لخدُيو « مهاتوم اهبف نونفدي ضرأ ةعطق نويبرو“الا
 زيلجنالا راجتلا اهعفدي ىلا سوكملا تضفخو . زيلجنالا ةيامح ىف
 كلذبو ( 1859 ةنس رباني )١0 نويسنرفلا هعفدي أل ةيواسم تحبصأف

 نيب هورصحو ىلع دمع ىلع قيرطلا اوذخأ مهتأ ىلإ زيلجتالا نأمطا
 . ىدنبلا طيحلا ىف مهلوطسأو ضيالارحبلا ىف ميلوطسأ

 « ىلع دم لابعأ نم ةدئافلا هجو كلذك زيلجتالا ىلع فخم ملو

 « اريبك ىذأ دنحلا ةكرش رجاتمب نولزني نيباهولا ةنصارق ناكدقف

 اولوتساو , اهتراحب نءممدي ىف عقي نم بذ نع نوجرحتي اونوكي ملو

 ةيبدأت ةلمحمهيلا تلسرأو تعراسف , اهويبنو ةكرشلا نفس ضعب ىلع

 ملابعأ زكرم ىلعتلوتساو ع مهنفس نم ريثكى لع ىضقت نأ تعاطتسا
 تارامالا لك تحيصأو , طقم مامأ ةنواعمب « ةميخلا سأر » ىف

 ةعضاخ هبش ةيقرشلاوةبب ونجلا برعلا دالي لحاوس ىلع ةعقاولا ةيبرعلا
 ىتح م لصتت ىلعدمستاراصتارابخأ دكت ملاذطو , ('ذزيلجتالا ذوفنل
 ابلك برعلا دالب لمش ىذلا هناطلس ةناعتسالاو هعم فلاحتلل وعراس

 كلذل لفحي ملايلع ادم نكلو , ىسرافلا جيلخلا ىلا رمحألار حبلا نم

 دالبل هحتق ءارو نم عساولا ىدملا اذه ىلإ رظني ”نكي مل هنآل اريثك
 ىل ذإنييب وروآلا راظنا مامأ اقلغم ار داقبلاهذه تناك ك لذك , برعلا

 اهتدبم املف ءابلهاجم ىف لغوتي وأ اهزني نأ ةعاسلا ىتح مهنم دحأ رسحي

 « ةيرمصملا بارحلاةبامح ىف اهولخدف نوييوروأآلا عراس رصم شويج

 )١( باتكلا اذه نم مباراا باي ىف كلذ ليصقت رظنأ .

 نملاو زيلجيالا

 لع.ارتلمم ا ةرطس

 : برعلادالب لحا وس



 ماع ىف رصم روهظ

 ةلودلا ةعالا

 مادوسلا ف
 و

 مايساو

 سوم

 هلسرأدقناكو  ىلوآلاةريللدالبلا قرتخم نأى زيلجينالاهييلداس عاطتساو

 . ©)ةيعردلافمراصتتاب اشاب مهاربإ .ىييلرص» ىف ارتلجتا لصنق تسم

 ةعاط ىلإ دالبلا داعأو ع ىلوآلا نييباهولا ةوق ىلع ىلع دمحم ىضق

 ناكفع ديدج نم ةنينأمطلاو نمألا ةيولا امحاون ىف رشنو ع ناطلسلا

 اماظتنا رثك أ ةلودلل املس مث ابلهأ ىلع ديدجلا ءوضااقلأ نم لوأ

 لبق امل ناك ام ربظأ ناطلسو ىوقأ دب اهبكحت نأ هذه تعاطتساف

 لعادمج مق
 د

 ملاع ىف باسح اهل بسحت ةديدج ةوق رصم تحبصأ ع اذه

 اهيقي ىذلا ابعردو ةيمالسالا ةلودلا دامع تحبصأ , ةيلودلا ةسايسلا

 ةميعزك ةيمالسالالودلا اهيلإ تعلطتف ع لخاد وأى جراخ ودع لك نم
 ع عمطلاو دسحلا نيعب اهدصرت ةيوروآلا لودلا تذخأو . ةذقنمو

 ابسفنب ضبنت نأ ىلع ةريدق اهنأ ىلع دمت ةماعؤب - تينا اهنآل

 نورقلا رابغ سم اهلع مارتام ضفنتنأو ءاهتيفاع نمعاضام درتستو

 نيع ةحن ىف فناجالا تاءاسمو

 هس 01 دي

 عَ ريثكلا ىلعد# مي راشم نم ايداصتقا اعورشم نادوسلا حتف نأك

 هريغ نملبسأ هدحب نأ اجر هنالل تاعورشملا نم هريغ ىلع همدق دقو

 نادوسلا ضرأ همضق امب عماستي لجرلا ناكو « ىنج برقأو ةنوكم
 نابلآلا هدونجي انقيض كلذ ىلإ ناكو ع ةضفلانداعمو بهذلا مجانمنم

 نوببسيو هيلع نوبغشي هيلإ اوداعو نيبباهولا برح نم اوغرف نيذلا

 تاوافو نادوسلا لهاجم ىف مهب فذقي نأ هل رطخم , ىتش بعاتم هل

 دعب باهذلا ىف عارسالا ىلع مبعيجشت ىلإ ةجاحب نكي ملو « ءاوتسالا

 باتكلا اذه نم عبارلا بابلا ىف ةيقرشلا ةيزيجتالا ةسايسلا ىف كلذ رثأ رظناو )١(
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 نوماغ مهناوو ةضفو ابهذضيفينادولا نأ نورخآلا مه اويلع نأ

 دنجلا ىلإ هراقتنا ىتخ نكي ملو « ريثكلا 0

 .نادوسلا ديبع نم ادنج مهب لدقس نأ اجر هنل مهنم صالخلا دعب

 عرسأ امبرو ءصالخالاو ةعاطلاو برحلا ىف هنوجعي | وناكن يذلا

 برحلا لئاسوب دالبلا لهأ لبج هنافرع عورشملا اذه ذيقنت ىلإ هب

 لجعف هاشخم ءىش عورشملا ىف نكي ملف عرانلا مامأ مهزجعو ةئيدحلا

 .. نم رصم ءارو ام الع دادزي نأ كلذك وجري لجرلا ناكو . قيفتتلاب

 ريسعب نكي ملو ءبسكلاو قزرلل اديدج الاجم امي دجي هلعل ىحاونلا

 ةيشامو اعرز رثك أو رصم نم ىنغَأ دالبلا هذه نأ رده نأ هيلع

 . ريثكلاريخلا ركبلا ابضرأن م ىج اهحتف مت اذإ هنأو عءام رفوأو

 اهالوأ : رظنلاب ةريدج حاون عضي مستفلا اذه ىف ظحالن اننأ ريغ

 نيبرصملا نم نوريثكلا همامأو نادوسلا نم دنجلا بلج ىف هريكفت

 ع حتفلاو برحلا ءانع كلذ هفلكي نأ نود هشيج ىف مدنحي نأ عبطتسي

 ناديم ىف ىرصملا ىلع ىتادوسلا لضفي ناكايلع ادم نأ نظنال انناذ

 هيدبب سمل هنآلل , هنم اهتابعاب ضيماو اهيلع هنم ردقأ هاري وأ ء برحلا

 ةعارز ىف نييرصملا كرتي نأ لضف هنأ كلذك نظن الو ع اهكناضم

 نييرصملا دينجي نع رخأت نل هنآل ةلماعلا ديلا ابمرح الىتح ضرأآلا

 كلذل ديحولا ليلعتلا ناك ابرو ع كلذ ىلإ هراقن قفورد تقلي نيح

 بناجآلا ىلع دامتعالا ىف مبعيمج نيملسملا ماكحةطخ عينا ايلع ادمنأ

 ممالقناومهتروث ةيشخ ءدالبلا لهأ لاعتسا نم رذحلاو شوبجلا ىف

 هنأ ةعاسلا ىلإ سح ناك لجر نم ادج ىعيبط ىمأ كلذو ع هيلع

 ةوق نم دب هل نكي ملذ» لاق «فيسلاب امسك و هنأو داللا نع بيرغ

 نأ رعش كلذ ىلا ناكو ع طقم مف هوحت ءالولاو صالخلا سحت ةبيرغ

 لع دمت دارا اذلل

 .رمدتحلا بلج

 تنادوس#



 ىوتق هرادمتسا

 حقا هلا عرتت
 تادوسلا

 نادولاريضحت ةلواحم

 هاو مك

 .لاملا قاهرالا نع ىضرتالو ع هيلع ريغتت تأدب دق نيب رصملا سوفن

 مييلع تلقثدق برعلادالب برحءابعا تناكذا : هيلع مهدي ريذخأ ىذلا

 .جورخلاب مهتثدح مهسوفت نأ دب الو , دادزت همراغمو هيئارض تأدبو

 هخحس ىضف لقآلا ىلع كلذ ىشخ هنأ دب الو « هئالوو هتعاط ىلع

 . ديدج ىنجأ سرح نع

 امو نادوسلا متف هل عرشت ىوتف ردصتسا هنأ ىحاونلا هذه نمو

 .نكت مل ابحتف عمزأ دق ناكىتلا ىحاونلا نآل ء كلذ ىلإ ةجاحت ناك

 اهب لعفي نأ ىف جرح ىلع دم ىلع نكي ملو . ناطاسلا ةعاط ىف ةلخاد:

 مالؤع ىلإ انئمطم نكي مل لجرلا ىرأب الإ كلذ للعي الو ع ديريام
 مب مثدادبتسا ىشخ هلعل : حتفلا اذه بلط ىف مريس نيذلا نيينابلآلا

 الو اهدحو ميفويسي تحتف ام اهنأ رابتعا لع ضرأآلا نم نوحتفي

 ةيمالسا دالبلا هذه تناكو . اهف مهلع هل ةعاط الو اهب ناطلسلل نأش

 ابلهأ برح ىمالسالا عرشلا حيي الو اهحاون فيحلا نيدلا رمعي

 .ىوتفلا كلي كلذل طاتحاف ء ببس ريغب مهقاقرتساو ءمهبس وأ

 :ىشخ هنأ كلذك بلاغلاواعورشمهتلعجو متتفلا هل تلجأ ىتلا ةيعرشلا

 ىوتفلا هذهمهفرث وتنأ اجرف ةديدش ابرح دالبلا هذه لهأنم قلي نأ

 . نيراتخم نيعئاط هل نويلسيف ةءعرشلا

 ابيشت ءاملعلا نم ارفن ةلملا بحصأ هنأ كلذك ىجاوتلا هذه نمو

 هفلتخمي كلذ نم هضرغنوكي دقو « رصم ىلع مهتلمح ىف نييسفرفلاب هنم

 ىلإ هعمميبحصتسا نيذلا ءايلعلا نم نويلبا' ضرغ نع فالتخالا مامت

 ,ىح ةشردح ةيبلع ةسارد دالبلا سردي نأ نويلبان دارأ دقق ء رصم

 ,ىلعدمج اجر نيح ىف , ليس نسحأ ىلع املالغتساو اهبكح نم كمت

 نم ًاريثك هيلع اورفوب ىتح هل ةيمالسا ةباعد ءابلعلا ءالؤه ثيب نأ

 .لجرلا نأيلع ليلدنم ولخيال كلذ نكلو , لاضنلاو برحلا ىف دبجلا
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 .اهنم ةدافتسالا واحلا عتسا نم نكممو نييسف رفلا بيل اسأ نم ريثكلا سيق

 ءانع هيف لعدم دنج فلكتي مل الهس ًاريسي احتف نادو.سلا حتق ناك

 اهب لقثي مل ةريسي كلذك هتاقفن تناكو ,ةدئاز ةقشم الو اريك

 لهآ عم ةريسلا ءاسأ دق ليعامسا ةلحلا دئاق نكي مل ولو ء هسفن ىلع

 ىدنش ةثراك تناك امل ىديأام راقتحالاوءافجلا نم مه ىدبأو ,دالبلا

 نيدوذم اوناك ىلع دمحم دنج نأ كالذ . رك ذ: رئاسخ ةلمحلل ناك املو

 ريغ ىف ًادصح دالبلا لهأ دصحي نأ هشيج عاطتساف مفادملاو قدانبلاب

 دالبلا لهأ فعضو حتفلا رسيكارتألا ًارمتسا دقو , ةقشم الو ءانع

 نا ىتح ,ابيف ةداوهال ةوسق مييلع اوسقو ٠ ًاديدش ىذأ مهم اولزتاف

 لهأن م لجر فلأ ني رشع نم لقأب ضري مل ىلع دمع ربص رادرتفدلا
 . هلتق رش مهلتق ذإ : ىلع دمت نب ليعامسال ةيدف دالبلا

 هدجو تهذلا لف عبناط نملك اذع ادم مبتفلا اذه تؤي مل

 ملو , ًاديدش ًافسأ كلذإ فسأف , مبيلع لوصحلا عاطتسا دنجلا الو

 هكش ىلع لزيملو ء بهذلاةردن نم هداوق هايإ هلي ناك ام ىلإ نكمطي

 نم قئوتسيل ممم ةنس ةخوخيشلابعاتم المتحم هسفنبوه ىضم ىتح
 اذهىلإ ىهتنت اهدقع ىلا لامآلا هذه نأ قدصيل ناك اف ءرمآألا كلذ

 لالغتساب بهذلا مادعنا ىف هتراسخ ضوعي نأ لواح دقو « لشفلا

 نادوسلاى لإ مبلسرأو رصهىعرازم نم ارفن بدنف « نادوسلا عرازم .

 بيلاسأ اوسرد نيذلا نم ارفت حنمو « ةعارزلا بيلاسأ هلهأ اوبلعيل

 نمقافعم نادف ةئام ابنم لك ةحاسم ضرآلا نم اعطق ةثيدحلا ةعارزلا

 هضرأ ىفنولمعي دالبلا لهأنم ًارفن ذخأي نأمبنم لكل حابأو «لاملا

 ىلعلابقالا لعمهتحتسي ودالبلا لهأ بطاخم أتفيال ناكو ء لباقم نود

 ىحورشبلاىوتسم ىلإ مئاوسلاكردقم اوعفتري ىتحو ءملعتلاو ةعارزلا

 هناد وسلا حتو ةلووس

 نييغادوسلا ميلمتةلواع
 ةعارزلا بلاسأ



 تادوسلل باب مخ

 ايلعزادوسلاةءارح

 فامكتسا ةلواعو.

 لينلا عيانم

 ىلإ لع دمج ةجاح

 ل 0

 نود مبلبج لوحي تاريخ نوعتمتسي فيك اويلعتيو ةورثلا اوكردي
 . اليض ارثأ الإ جنتي مل كلذ نكلو ١ «اهروصت

 لعجو ؛ ادصوم ناك نا دعب نادوسلا باب حتفمتفلا اذه نأ دب

 ةثيدحلا ةراضحلا علاوط تأدب نيحلا كلذ نف « اببس ملاعلا نيبو هنيب

 ىحاونوهيحا ون فاشكتسا ىف نوركفينوب وروألا أ دبو « هيف لغوتت

 لسرأ ذإ ىلع دمحم دب ىلع علاوطلا هذه لوأ لوصو ناكو « ًاعم لينلا

 ١/8 ىتس نس ةفلتخم تالحر ثالث ىف ىدتفأ ملس ىشايكيلا

 6-0 عمجي نأ اذه عاطتساف « هعبانمولينلا ىلاعأ فشكتسيل مكاو

 ليصافتلا ن ضعبو « طابوسلا ربنك ليلا .اوجأ ضع نع تامواعملا

 . اهلهأو دالبلا خانم نع

 مكحلا ءابعاب مايقلا ىلع نيرداق لامع ىلإ ىلع دم قفو دق ولو
 داليلا لهل ناكلو « متفلا اذه نم رمثلا نم ائيش ىنحي نأ عاطتسال

 دالبلا لهأب نودبتسي اوناك لامعلا مظعم نكلو  هئارو نم ريخ

 نوعمحي اوناك « ةداوهالوةمحر نود مهقاقرتساو ممدينجتف نودتشيو

 اهتولسريو ؛ ةيناسفالا نع اهدعبأو بيلاسألا ىسقأب فولآلا تارشع
 « مهماعط ىلعالو مهتحص ىلع نوصرحي ال « ماوسلا لسرت اكرصم ىلإ

 برضلاو ءاذغلا ةلقو ضرملا ىعرص قيرطلا ىف نوطقاستي اوناكف
 هلهأ و نادوسلا باصأف ,كلذ ىلإ امو ليوطلا ىثملا بعاتمو ديدشلا

 نيرداق لامع ىلإ ىلع دمحم ققو دق ولو « ديدش ىذأ كلذ ءارج نم

 نادوسلا ميظنت

 هليل و ةميسقت وع

 و . ًاريثك هنم دالبلا لهأ دافاآلو ء كلذ نم دافأل نيحلصم

 . هلهأو نادوسلل اريخ ديدجلا متتفلا اذه

 ميسو افق ودرللا لكرم حتفلا اذه مئات ممأ لعلو

 كدسمطعالر 280: 28, 38598, 1889 17. 0. 78-8378 0)
 120011 نع:



 د او سس

 دجوأ دقق « فورعمالو دودح ريغ ءاضف تناكنأ دعب تايريدم ىلإ

 ةموكح اهيف ماقأو 3 ايرادإ اماظنو اساس اناك متفلا اذه امل

مضادعي ابق تعقو ىلا ىضوفلا نم ابلقنو ماظنن الا ضعب ةملظتنم
 .لالح

 ىّتلا موطرخلا ىه ةديدج ةمصاع ال أدنأو ء روفلاو جنوفلا نيطالس

 اب اوأشنأو اهونكسف ةلماخ ةريغص ةيرق للع دمت دنج اهدجو

 ىف ةرماع ةئيدم تحبصأ نأ ثيلت ملف تآشنملا اف اوثدحتساو ىنايملا

 نأ ثيلت ملو « بنعلاو يتلا عرازم ابف ترثكو ءاشاب ديشروخ دبع

 .داللا محل أركرم تذخنإ

 رصم ناطلس طس ابرهأ , ةريثك ةسايس جئاتنحتفلا اذهعبقتسا !و

 كلذ نم دالبلا هذه تحبصاف , افلج دنع تناكنأ دعب لينلا ىلاعأ ىلإ

 « اهيلع مهناطلس طسب رابكح ىلع ايماكح صرح رصم نم ءزج نيملا

 ىعيبطرمأ اذهو « نيدلبلا نيب ةلصلا نيكمتةي رصملا ةسايسلا بجاوحبصأو

 امبك ارتشاو امبحلاصم قافتاو نادوسلاورصمل ىفارغجلا عضولا همتحي

 ةموروألا عماطملا ىرصملا حتفلا ظقيأ كلذك . لينلا وهدحا ربت ل ْق

 ءىطاوش ىلع رصم ناطلس طاسينا نم زيلجنالا فوختق نادوسلا وحن

 ىلع نامزلا كلذ نم نوا.عي اوأدبف ع ابرغو ارش ابلك رمحألا رحبل)
 ريطخلا قيرطلا اذه مامز ىلع اضباق حبصأ ىذلا ىلع دمت ناطلس ةيراح

 . دنبلا ىلإ
 ام

 ىف ناقلبلا ىف اهنارين تمرطضا « تاثلاث تراوُث لب ةثلاث ةروثو

 ةلعش ناقلللا حبصأ ىح , دع وم لع ابلك تناك ام” أك تايراقتم تاونس

 ؛ بئاجفراتلا ذخأت ىح ايناج اهم دم ناطلسلاداكيالببالا ةك اذ

 فورعملا لسملا ىتسبلا اشاي نامثع ةلودلاب بو ؟ا/وب ةنس رخاوأ ف

 تاونسالإ ىه امو « ١م997 ةتسىت>ةلودلا لواطي لظو ولغا ناوسبع

 نييلبجلا ريمأ ىدانو ءدوسألا لبجلا مراخم ىف ةروثلا ءادنا تبواجتىتح

 موطرخلا

 رصم نآأطلس دادتما

 ليتلا ىلاعأ ىلا

 ةيوروالا عماطملا

 نادولا ىف

 ,مناقالا تاروث



 ناةلبلا بوعش

 نانويلا

 ىلع ةديلص برح
 ابوروأ قرش

 نيت تكلا نيبرادملا
 ةيرغلاو ةقرشلا ٠

 اس 7904

 ,ىتح ليلق الإ وهامو « ةيمالسإ ةيالو طق نكي ل دوسآلا لبجلا نأب
 ةعاط نع اجراخ هلك ناقلياا مبصأف ع نانويلا لهأ ةروثلاب ىدانت

 : ارمأ هلاح كلم داكيال ناطلسلا

 <« برقأق رشلاىلإ مهنكلو : برغلاو قرشلا نيبناقلبلا لهأ ف قي

 « ةراضحلاوأ تاداعلاوقالخالا وأ ةديقعلا وأ سنجلا ةيحات نم ءاوس

 لب ء ضعبلا دالخأ ىف عقب دق اي اذاش ارمأ نكي ملكارتالل مهعوضخت

 ءالاح مهتسحأو ةلودلا اياعر دعسأ اوناك مهنإ انلق اذإ ءىطخمال انلعل

 آمف 1 ا م ةصاخ مهنم نانويلا ناكو

 .صوصخلا ىلعنان ويلا ءالؤه ناكلب ء تاءاسمو ملاظم نم سانلاب هلزنت

 .ساتلا فسعالإ ةيحان ىف مهنمدحأ ىلوتامو « ةيعرلل كارتآلا م لظأ

 .نأ نم ضعبلا هاريام حيحصب سيل انه نمو . ءاذيالا دشأ 0

 كانه اهناطلس نأو , ىعيبط ريغ ارمأ تناك ناقلبلا ىف نيبنامثعلا

 ءادعأ مهخضراتلاوط 0 هذه لهأ نآل ع لوز 2

 .قداصتي لو ءابنع اب :رغمبنأ رعشت ابوروأتناكو : اهءاقدصأال اب ,وروأ

 ,ملو « ةيبلصلا برحلا تاروت ونس ضعبك ادج ةريغص تارتفىف الا نايجلا

 وحن امبنم لكديق ىوطني ع نيبناجلا نم اعادخ الا امهنيب ةقادصلا نكت

 .نيييلصاانأانلق اذا .ىطخنال تح , ةيرلاورذحلاو كشلا ىللع رخآلا

 ,قادصمو, قيدصال مهل و دعهطنزيب روطا ربمانأ نو رعشي اوناكنيسرغلا

 نأ اوثبلي لف ءروعشلا اذه نامك اوقيطي مل نييبيلصلا ءالؤه نأ كلذ

 اهوبمجابف . ةيطئزيبلاةلودلا ىلع « ةيلصابرح »اونلعأوةحارصدونلعأ

 هنيبو اهني مهباسح ىف قرفال ء +17٠ ةنس ةيرغ ةلود اهيف اوماقأو

 .ىذلا ءادعلا ىلا ةراشالا ىلا انب ةجاح الو ,نيتيمالسالارصم وأ ماشلا

 عارصلاو , ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتسينكلا نم لكر دص ىف ٍحِجَأَتي لظ

 .نيبناجلا نيب ءادعلا اذه لظ دقو . امهتاواباب نيب رمتسا ىذلا فينعلا



 دما 766 سم

 نأشب ةيوروآلا لودلا نعت ملف ثيدحلا رصعلا لالخ اليوط انامز

 اهسفن ةيواسفلا ةيروطاربمالا لب ء ةفرص ةيسايس عفاودب الإ ناقلبلا

 ارارطضا اهتافتلا ناكو ء ادج رخأتم نامز ىف الا ناقلبلل ثرتكت ّ

 برغلا ىف عسوتلا باب ابهجو ىف كرمسب لفقأ امنيح ىأ« ارايتخا ال

 ةهركم قرشلا ىلا تتفتلاو

 هلهأ نم ةبغر الوبرغلل اصلاخابصعت نكت مل نذإ ناقلبلا ةروثق

 نكت ملو « ةيسنرفلا ةروثلا .ىدابم راشتنال ىدص وأ ةيرحلا ىف

 لهأو لودلا هذه نيب فطاعت نع ةرداص اهلجأ نم يورو هر

 ايكرتو ايسورلا نيب عارضلل ارشابم ىدض بلاغلاف تناكلب « ناقلبلا

 نم سيل لب . ىلوآلا دي ىلع ةيناثلا متازه ىلاوتل ةيعيبط ةجيقنو

 « نيينانويلا ةماع لويم نع ربعت نكت ملاهنإ لوقت نأ ءىث ىف أطخلا
 ناقليلا لهأ ةماع دنع الوق قات مل ةروثلا عئالط نأ كلذ قادصمو

 ردنكسا» لوألا اهدئاق نامرح ًارارق ةينيطنطسقلا قيرطب ردصاف

 ف + هترضانم نع نييناثويلا ةماع دعقو , هراصن أ هنعلختو ع ىتلسبا

 )١( اهدبم ىف تقام نأ هتكرح تلت

 اليوط انمز تلظ هراكفأو برغلا ءارآ نأ كلذ قادصمو

 ليريس ماق امْيَخ ع راكنالاو ةيارزلا الإ نانويلا لهأ نم قلت ال

 ضحيو برغلا .ىدابمب ىنعَتِي رشع عباسلا نرقلا لئاوأ قف سيراكول

 ىسرك نم هينطاوم ىلع لعو « ايوروأ برغ لهأب لثملا ىلع هموق

 لك اهب بجي ناك ىلا ةيتفلكلا ءىدابم ةنيطنطسقلا ىف ةقرطبلا

 سئانك ىف مرم قليل ةسينكلا ءانبأ نم نيجانلا ريختيو , باجعالا

 اذه ٍلعفي دكي مل « راكفألاو .ىدابملا هذه !ويرشتيل هدهاعمو بزغلا

 )١( ص تقر ذاتمالل ىمايسلا رصم خيرات ١١4 -- 116

 ناقلبلا ةروث

 سي راكول ليريس



 ةينانويلا ةروثلا دايم

 دس #ءاسل

 «نيباسملا ةفيلخ هيلع اودعتساو ع هرمأ اوركنأو هونطاوم هيراث ىتح

 () 1591 ةئس مهتسينك نم هودرطو
 ةفئاطنيملا كلذف تمضزانويلا دالبنأبلوةلا عم اذهفانتيالو

 ةسرغلا ةراضحلاب اواصتا نمم : ةيلاعلا ةفاقثلا ىوذو ةارسلا نم ةليلق

 دهاج ىذلاسي روك رعاشلاك  مهدالب ىف اهرشن ىفاوعسو اهم اوبجعأو

 هلهأ وعدي هتايح لوط لظو ع ةثيدحلا ةينانويلا ةغللا قلخل اليوط
 (©اببمسي ناك « ةرينتسملا ابوروأ » ةراضح بابسأب ذخاألل

 نيب ةيسايسلا تاقالعلل ةجيتن تناك اهنأ ةينانويلا ةروثلا ةقيقحو

 ىلع ءاضقلل اهلإ سورلا أجل ىتلا ليحلا نم ةليحو « ايكرتو ايسورلا
 ىبدلا بهذملاو ةيفارنجلا ةئيبلا ىف ةوخإ ناليلاو سورلاف ع ايكرت

 ايكرت ىلع ءاضقلل كاذ ذإ ماراصق نولذبي سورلا ناكو , قالخالاو
 « ةينيطنطسقلا قيرط نعكلذمهلعزع ايلف ء ضي ًالارحبلا ل[ لوصولاو
 لمعلاو اهبناج ىلإ ناقلبلا بوعش ةراثإ قيرط نع هوغلبي نأ اولواح
 اوحبصأ وأ مهمامز فاهواخدأاماف , ةيناهثعلا ةلودلا ريغنم اهريرحت ىلع

 ايوروأ لود تناكو « اهبمحاونو اهقفارم ىف ةذفانلا ةملكلا ىوذ

 ىلع تلمعو ةينانويلا ةلأسملا ف تلخدت اذهلو ةقيقحلا هذه فرعت

 سورلا حبش نويواسهلاو نويسنرفلاو زيلجتالا ري ملولو , اهئاجنا
 ىلع نانويلا اوناعأو اولخدت امل ةينانويلا ةروثلا ناخد فلخ ارتتسم

 . ررحتلا

 هبعش ةروث تناكابتأ ىلع نانوياا ةروثل رظنن نأ نذإ أطخلا نف

 «اهلييس ىف دهاحجي ماقق ةيرحلل ىعسو ىنجالا ىاحلا ةأطو هيلع تلقث

 (1) 1هزمطعع : طع ا10عمنعمم 0 نعوالمم أه 0296م

 ةصل 1 نءاععرب. 28

 (2) 161:4 .9.2١



 كسا رام

 ربك أ نكي مل لب ء ءىث لك كب مل هنكل و , كلذ نم .ىئابيف ناك معن
 نع ملاسعأ ىف نوردصي اونوكي مل مهسفنأ ةروثلاءامعز ىتح 5

 رصيقلا لويم نع نوربعي اوناكام ردقي ىنانويلا بعشلا نم ىحو
 مل ةروثلا هذهءامعز لئاوأن م الثم «سايرتس دوباكفو ء ةيسايسلا

 بغار رصيقلا نأ سحأ نيح نيننانويلا هينطاوم نالذخ نع ناوتي
 اريزو ناك ذإ اريثك :لعفي نأ هتعاطتسا ىف ناك دقو . كلذ ىف
 « قانويلا بعشلا و نهم رفن ناك لب ؛ نيخلا كلذ ىف رصيفلا ةجراخل

 ىكل تادادمالاب ةروملا ىف هشيج دميو ىلع دمحم نفسلا عيبي هسفت

 ٠ . هينطاوم برح ىف'ىضعي

 ايسور نيب ليوطلا عارصلا رهاظم نم ربظم نذإ ناقلبلا تاروث
 « سورلا ابكرحب تالآ الإ مهسفتأ نويناتويلا نكي ملو « ايكرتو
 نويبني ةنصارق اوحبصأ نا اوثيليل ةروثلا لاجر نأ اذه لئالد نمو
 زيلجتالا نأب لع ىلع مو ضيبألا رحبلافةيسنرفلاو ةيزيلجنالا نفسلا

 اولفحيل اوتوكي مل مهنكلو ع ةينطولا مهتيضقىلع نوفطعي نييسنرفلاو

 ىوعد نم مهمأهفأ ىلإ ىرقأومهيلإ بحأ ببنلاو منغلا ناك ذإ , كلذل
 ع اهدحو نانويلا ةروث ىلع كلذ رصتقي الو . لالقتسالاو ةيرحلا

 شاقونوربا شوليم نأ ليلدب ء. كلذك برصلا ةروث ىلع قيطني لب
 نأ دجو نيح جروج هرق معزلا هليمز لتق ىف ددرتي مل ىفرصلا معزلا

 ةلودلا نم لان نأ دعب , هيلإ لصوىذلا ناطاسلا هسفاني ريخآلا اذه
 (17) 1831 ةنس برصلل ىلخادلا لالقتسالا قح

 قانويلا بعشلاماقأو ةروثلا نارين ججأو رطاوخلا قاقأ ىذلا امأ
 البجرخآلاب نيقيرفلا نم لكامل زنأ ىنلا حياذملا ىبف هيبأ ةركب نع هلك

 ادتمساغ : آه (0هععءامو 00م عغم 2.90 ()

 ةيسورلا عبصأ

 ةروثلا ىف

 نيقيرفلا نيب جباذملا



 .ءاضقلا نع ةلودلا ري
 ةروثلا هده لع

 ةلودلا لاجر داسقا

 ١0 امض الهر سس

 نيينانويلا ىللعاهتيل وئسم عقت حباذم ىهو « ةياكنلاو فرطتلا ف ةدايزو

 نيرشعلتقمأبن توكسلاب نوملسملا قلتي نأ رظنني نكي لذإ ء مدحو
 ليق دق ولو ءابلثم اهيلع اوبمحي نأ لوقعملا لب عتنانويلا ىف لس فلأ

 ةيناسنالابنوقدشتياوناكن يذلا  نيينيليملا تاعامجنم ةيئاسفالا ةاعدل

 دنحلا ىف اوحتذ طقف زيلجنا ةرششع نأ  ندنل سلاجم ىف نيحلا كلذ ىف

 ةيناسنالا ةاعد ناكلو « اهئانيأ نم انال 1 كلذل آمن دنحلا تعفدل

 نكلو , اضيأ ةيناسنالا مساب « مهنوقذ ىلإ ءامدلا ف قرغ مبسفنأ

 ىف نييييلص اوناك نارك و نوريي لاثمأ نم سيلايخلا نيسمحتملا ءالؤه
 ةببوروأألا ةقاقثلا ءابآل راصتتالاب و انيح رعشلاب اورتست نأو ع نطابلا

 خا انج

 0100 ءاضقلا نع ترجع ةلودلا نأ بيرغلا نأ ريغ

 شويجلا عيطتستال فيك ميفن نأ عيطتسنال اننأل « ىلوآلا اهراودأ

 مثدالب نيبو مهنيب سيلو راوثلا نم تاعامج ىلع ىنعقت نأ ةينايثعلا

 رحبلا اوذخأ دق اوناكنانويلا نأب لوقلاب ةربع الو ع ريغص رح الإ

 نأ اشاب مهاربا عاطتسا دقق ؛ءىطاوشلا ةيصان اوكلمو كارنآلا ىلع

 ع رطخلاب لفحأو عسوأ وهو ضيبالا رحبلا ربعيو دالبلا ل_صي

 ةريثك ةيك رتتايماح: لا كلذ ىف مضت تناكنانويلا دالب نأ ىلإ اذه

 ٠ صالخاب هل تلمعو كلذ تءاش ول ةروثلا ىلع ءاضقلل ادج ةيففاك

 ىراشكتالا ىلإ مظعالاردصلانمةلودلا لاجر نب الإ اذه لاعب ال
 وأ ةيننطولا نم ةرذ مهولق ىف قت ملو « امان اودسف دق اوناك طيسبلا

 ةميزهلاب كل ةقداص تانيبانيدلن كتم ولو , ف رشلاوأص الخالا وأ ةيجحلا
 مهنتك رحدمختىح «ديدج ماظن» ىلإ ةجاحي نانويلا راوث ناك اف ع ةئيب

 ء صالخإو ةيمح ووذ نوصاخم دونج مل زربي نأ ادج ىنكي ناكامإو

 نع ترفسأ دق ايسورلا نكف ملو « دعب تلخدت دق لودلا نكت ملو



 مسمع 4 سس

 ناكو ء سورلالعناطللا ةنواعمرىلإ لملاب .ىوت اسعلا تناكو .اههجو
 ةقرف ناطلسللنأول ةلأسملاةيوستو بابلالافقإ ورمآلاكرادتناكمالا ىف
 نه نيح اغلابم ليودود نكي لق . .ايفوآلا نيصلخملا دنجلا نم ةدحاو

 () قوناقلا ناملس مايأ دعت مل همايأ نآب ىتاثلا دوم ناطلسلا نذأ ىف

 « نيح ذنمرصم ىف هاتيقلىذلا ورسخ كاذ ذإ مظعالا ردصلا ناك

 ناعمعم ىف فرصني ملف , رحدنا وأ ناطاسلا قةوأ لفحت ال ناكو
 هتتواعم نعرخأتي ناكف  هثباعي وهلدكي وايلع ادمح ز جاني نأ نع لاتقلا
 لاحلاو ءافص رمآألا ناك , ناطلسلادنعهب ىثي وأ جرحا ةعاسفف ةكرتيو
 نيبو ناطلسلا نيب اسم انأ.ش مظعأ ىلع دم< نيبو هنيبام ن اكو . ءاخر
 ىلع ليلد كانه سيلو «نويراشكنالا مه اوناكف دنجلا امأو نانويلا
 ىلع راوثلا نم فئاوط مامأ اومرزهنا مهنأ نم رثك أ مهنأش طاطحما

 همازهما دعب راحتتالا ىلإ اشاب ديشروخ مهدئاق اورطضاو , طخلالولح

 ةماعزب اهلالقتسانانوبلا تنلعأ دنجلا ءالؤه بيسيو « ليبومرت» دنع

 ىتلسبا ردتكساىخ أ ىتلسباىرتمدو « ليومرت لطب ستادوركوروام
 . 1435 ةنس رياني ىف

 تتفلفةحيصتلاب ناطلسلا ىلإ اسْعلا تمدقت ةبيصعلا ةظحللا هذهىف

 ءاضقلا ىف هياع دمتعي نأب هل تحصتو «هتوقو رصم ىف هيلاو ىلإ هرصب
 عفادنكيملو « اهيف لودلا لخدتتو اهرمأ مئافتي نأ لبق ةنتفلا هذه ىلع
 ةيروثلاراكفالل ءادعلا ضحم الو ةلودلل صالخالا درج كلذ ىلا اسعلا

 باب لفقت نأب كلذو ءايسورلا نم ةيقتلاب اهسفن ذخأت تناك امإو
 بسكو لخدتلل ةتاوأأ ةصرفلا ايسورلا دحت نأ لبق ةينانويلا ةروثلا

 . ةنامثعلا ةلودلا نم قوقح

 4( ون : ليرد (1)

 أشاي ورسخ

 اعلا لحد



 لع دمج فقوع
 رمالا نم

 رصم لخدت رثا

 اسمنلاو ايسورلا لخدت

35000 

 ثداوحلا قايسف , بلطلا اذهب بحري مل ايلع ادمح نأ نظلا بلغأ

 «تاقوآلاٍب رقأىف هنم هدي ضفني ول دوب هيلع اهركم ناكهنأ ىلع لدي

 هلغشتو ع هماظن هلعدسفتو هاوقفروتتس ب رحلاكلتنأ قرع هنأ كلذ

  نيحلا كلذ ىف ماههالادشأ امم امتبم ناكو -اهقفارمو رصمن وش نع

 ةلق ىلع برعلا برح نم هتباصأ ىتلا رئاسخلا دعب لجرلا سني ملو
 هفيلاكت وكشي أتفيال ىلع دمحم ناك اذهل . .ازجلا مادعناو ىودجلا

 !ادهز دازو ع اهالخ هل مثديكو ةلودلا لاجر تاءاسمو برحلا هذه

 ةصرفلا سملتي أدبف ابلجأ نم هنع ىضرت ال ارتلجتا ىلا نيح اهيف

 . اتم باحسن الل

 « اهرمأىف نيبرصملا لخدت دعب ناتويلا دالبىف امام فقوملا ريغت

 موناص رقبلطو « مهتقستعجارتو , م”ازهراوثلا تاراصتتا تيلقاف

 دالبلا حاتحي نأ ديدجلاىرصملا شيجلاعاطتساو , ارارف رحبلا ضرع

 .نودرصملاىلوتساو , امامتراوثلا ةكرح لشيو ابلقاعم .للع ىلوتسيو

 ليريا ىف اربش رشع ةسمخ راصح دعب« ىجنل ومو مهلقاعم عنما ىلع
 ابيلع ىّصقم ةروثلا نأ ادبو اييدأ راوثلا ركرم طحناو ء م05 ةنس

 . لودلا لخدت نود, كشالو

 هف اهنك اسي نأ ابيضريأ ؟ كلذ نع ايسورلا ىضرتأ ع نكلو
 اييلعذخأي مهارباك لجر اههجو ىف فقيو , ديدج ىف بعش نانويلا
 , ةيوقتل ال ناطلسلا رك رمفعضتل برحلا هذه تراثأ دقل . لبسلا

 ىلعدشي لجعف لمعلل كرحتت ايسورلاخين رتممو ؟ كلذ نع ىضرت فيكف
 فعبف « نانويلا ةروث ىلع ءاضقلا ىف عارسالا ىلع هثحتسي وىلعدمتدي

 .عارسالاب هعانقال ةيردنكسالا ىف ىلع دم ىلا نتسوأ شكورب هبودنم
 زيلجتالا اياون ةقيقح ىلع دمحنرمثي لجرلا اذه ذخأو « لمعلا ىف

 دكؤيو ءابيلع ءاضقلاو رصم فاعضأ الا نويلطي نإ مهنأ هل دك ؤيو



 يملا

 نانويلا ةروث ىلع ءاضقلاب ليجعتلا نم هيلع دوعي ىذلا معلا ريخلا هل

 نإ هنآلل ال عتتمي مل ايلع ادم نكلو : سورلا عماطم ىلع ءاضقلاو

 هنآل اعإو « نانويلا ةروث ىلع ءاضَقلا ىف ايغار الو ناطلسلل اسمحتم

 زيلجتالا دو بسك ىهو ,ةببط ةقفصب رمآلا نم زوفي نأ ديري ناك

 هيلازيلجتالا مدقتي نأ رظنتي ناك هلالقتساب مبنم ىتدبم رارقإ ذخأو
 ناك مكو « نقلا بلظيو رمآلا ىف مواسي ىكل باحسنالا هيلا نيبلاط
 بطاخف ةينلاهذه لع دمحم نم حمل نيح رظنلاديعب فلك در ىد دروفتارتس

 نأىربال اًشابلا ناك اذا امع هلأس ةرهاقلا ىف اريلجنا بودنم تلوس

 ضرفتس ىلا ةيزجلانمبيصنب زوفيو برحلانمبح ني نأ هللضفالا
 تلوسركن أد قلو اضيأ ماشلاة الو زيلجنالا هلنمض امبرو«نيينانويلا لع

 ناطلسلا عم براحت اي ايلع ادمح نأ دقتعي ناكهنال الاخ ارمأ هدعو كلذ

 ضرعلان أد جو نيح ةشهدلانمهسفن كلات ل هتكلو , () هبلقو هد

 ىدبأ ةليوط تاضوافم تأدب مث نمو ءابيط الوبق لجرلا نم ىقل
 لكلظيس هالياحتم لوقي ناكف :ةبيطةفاصحو اديعب اركم ابيف ىلع دم
 كلت لالخ كتموكح تدبأ اذاف , عيبرلا ىتح نآلاهيلع وهام ىلع .ىث
 نال دادعتسا ىلع تنكل ىيضربام لعف ىف اهتغر ىلع لديام ةرتفلا

 « نانويلا نم ىدنج بحسألل لبسلا تدقلالو , ىلع ضرعتام لبقأ
 نم ىلامب نيعتسأو اهلك ىاوق عمج أسف كلذ نكي مل اذافد :اددبم لوقي مأ

 هك ةينامعلا ةيرحبلا ةدايق ىدي ىف عمجأو ناطلسلا دنع ذوفنلا

 تلوس ثبلي ملو () «رمآلا كلذ مخأو برحلا ةدايق ىلع ىسفن لعجأ

 هباجأةزيلجت الا نم بلطي امع هلاسي لبقأف ءلع دمحم ضرغ فرع نأ

 ةداي زف ارتلجتاهنواعت نأ نمرتك أ وجر.ل هنأ رداد ءىثفلجرلا

 (1) 1آ2هقسعا] 2. 8

 (2) 1طن4 8 2١

 قتيلجتالا نييةمواملا
 ىلع دمحمو



 رهع فقوم ةقيقح

 ارتلجناو ايسورلا ىعس

 تانوملا لالقتمال

 * نيرا

 د و# غ

 تلوس فرعو , برعلا دالب ىف ءاش اهفيك دتهل هدي قالطإو هلوطسا
 ارتلجنا ةقفاوم نامض ىف ةغرلا وه ارمأ هفن ىف ىوطي لجرلا نأ

 .ناطلسلاب بوئولاىلا فورظلا هترطضا اذا هلالقتسا نالعالع

 نانويلا بر حف ىلع دمك رتشي ملف , هتقيقح ىلع رمآلا ىلجني اذهب
 ىف نانويلا لع ىنأي ال ناك دف ع نانويلل ةمارك الو ناطلسلا ىف ابح
 نأ دارأ امإو .. ! ةروثلا ف مهناوخال اومقتنيل اورفاسي نأ رصم
 كردي داك دقو « هتوقيو هب فارتعالا ىلع الودلا رجب ةقفص ابلعجي

 ناكدقف ٠ ةدمعتم ريغ وأ ةدماع هيلع اهتوف اسسورلا نأالول ةءاخلأ هذه

 ىف ةليوط ةرتق هيلع وه ام ىلع رومآلا نازيم لظي نأ نكمملا نم

 اليلق الإ ثبلي الو لاوحالا مامز ىلع ضباق مهاريا شيجف : ناقلبلا
 نكمملا نم ناكو « اقنع ىلع طغضلا رارمتساب ةروثلا اياقب قتتخت ىتح
 ايسورلا نكلو « كلذ ءانثأ لودلاو ىلع دمع نيب تاضوافملا ىرحتنأ

 ءبع تضفتو « هفواخنوردنكسالاس وباك ابنع لاز دقل , ربصلا قطن

 فيوستلا اذه ءارو رب ملف ,لواآلا الوقين اهشرعىلع ىوتساوخينرتم

 هيلع ضرع ىتاهن راذناب ناطلسلا أجافو « لمعلاب لجعف ع ىجرياريخ
 نم زالجتالا قافأف , نانويلا دالب نم باحسنالا املوأ ةنيبم أطورشهيف

 لاسراب لجعق « مهاوه ىلعةلأ سلا سورلا لحب نأ خنناكىشخو « مهتوفغ
 هل دكؤ يو ء رصيقلا ءارآل ارتلجنا زيزعت هل دكؤيل نوتجنيلو قودلا
 ىف لظتو ايلخاد الالقتسا نانويلا سنمت نأ نم اعن ام ىرت ال اهنأ

 ٠ . ناطلسلا ةءاط

 الإ همامأ قبي ملو , ىربكلاهتياغقيقحتىفىلع دمحل مآ عطقنا اذهب

 هنهترا دق ناكىذلا هلوطسأل ًاريخأ حمسف , ناطلسلا ةنواعم ىف ىضملا

 ىضف « نانويلا دالب ىلإ ىضملاب - رمآلاةيلج رظتنيل  ةيردتكسالاف
 روفن كلذ دازف 98٠٠ ةنسربوتكا آم. ىف نيراونىف هريصم قليل



 م

 ناكنأ دعبف « هيلع تيلقتا هقفص هذبف , اهتلأسمو نائويلا نم لبع دم

 « زيلجتالا ةيحض هسفن دحي هب اذإ , ارتلجنا دأب ابنم زوفي نأ وجري
 نكلو , بايالابزوفلاب لجرلا ىزحتل كلذ ىلع رمآلا رصتقا دق ولو

 ممرثيتسيوهتل ودلاجر عمجيف « رارمتسالا الإ ىفأي ناطلسلاو هتليح ام
 ةحارصايسورلا ىلع برحلا نالعاىلإ الوم ىبتتا ام سورلا برحل

 مدنلا هيلع ادبو ع باحسنالا ىفالإ ركفي ىلع دمجدعي ملف« 1م0/ةنس

 . ةموثشملا ةقفصلا كلت ىف كارتشالل

 ءدارأ ام ىلإ ايلع ادم بيجي نأك شو ىلعتناكارتلجنا نأ ودببو

 ىذلا لجرلا اذهل ةنايخلاب هبشأ تناكن يراون ةثراك نأ تسحأ اهنآلل

 ىذلا ثداحلا اذهنم هباصأ امل اهفسأ تنلعأف ءاهدو ىف عمطي لازال

 نم هجارخاب تعراسو )١( 1226 دم:0دم4 ه«مءمعرفم هنم نكي 0

 هتدعوو « برخلا ىف رارمتسالا لع بترتتس ىلا ماسجلا تاعبتلا

 نمىليامف داحلا مروه اذإ ةلودلا نع هتيصخش لالقتساب فارتعالاب

 نتحنردكو ىلع دمنيب قافتالا صن ىف ءاج دقف , حافكلا راودأ
 تاقالعلا فهنم لخدت ريغ نم  كلملا ةلالج نأ ه ىناطيربلا رحبلا ريمأ

 دعتسم - ةدايسلا قك اشايلا هل فرتعي ىذلا ناطلسلاو اشابلا نيب

 ةاعارم اهتاعارعاضيأ وه دبعت ىتم , ةماتلا ةديلاب هومسل فارتعالل

 (© « ةلودلاو ءافاحلا نيب برحلا تيشنام اذإ . ةمات

 زيلجنالا فرتعا دقف « هتياغ ضعب كردأ هنأ ىلع دمتم سحأ اذهب

 ىتأت نأ لبق باحسنالاب عرسيلف , ةلودلا نايك نع لقتسم هل نايكب

 ىح رظتفي ملف , ريسيلا ملا اذه وفص هيلع ركعي امم ةيلاتلا ثداوحلا

 )١( ةبارلا ةعبطلا ) ١لو ص ىمايسلا رصم مرات :تءفر دمج ذاتسالا (

 +١١ صردصملا ىق(؟)

 دييأرتلجنا ققوم
 نيراون

 لعدم نيب قاغالا

 زيلحيالأو

 ىلع دمم باحسنا



 ديلا رتالاف قوم
 رصم باتا

 ةنردأ ةدهاعم

 - 1ع

 هنفس لقب وأ هدنج ةلقباللعتم بحسناو ءباحسنالا,ناطلسلا هل نذأي

 . نانويلا ىف ءابولا راشتناب وأ

 , ةلوبسلا هذهب بحسني نأ هتعاطتسا ىف نكي ملف ناطاسلا امأ
 لب ؛هب ءىث هبشأ وأ توملا وهو هنم بلطتامىلا لودلا بيجي فيكف

 ضعب نانويلا برح راودأ رخآ ىف ىدبيأف عةوق سأيلا هداز

 فتزاكو ؛ ايرتسلس ىف رصتلا ضعب هدونج بسكو « ةردقلا

 وحن اومدقت نيح ةنردأ دنع سورلا مدقت فقوي نأ هتعاطتسا ىف

 ء ليبس لك هئارزو ىلعو هيلع كلم فوخلا نكلو « ةنيطنطسقلا

 نانويلالالقتساب فرتعا اهيفو ١814 ةنس ةنردأ ةدهاعم عيقوتب عرساف
 « الوقينةسايسلأ رهاب اراصتناناكد قله هل وقب و.رد ذاتسالا اهفصو دقو

 هفالسأو ةيناثلاةني رتك عامطابهيلا ل ص وام سيقاذإ الدتعم دعامب روءلوألا
 عيطتسي ناك ةميظع ةيدأ تازايتماب كلذ ضوع هنكلو : نيرخآلا

 ةيروطاربمالا باوبأ هل تحتفت دّقل ع ةدهاعملا داوم ضعب نم اهبسك

 اهيف لغلغت دقلو , بونادلا ةيحان نمو زاقوقلا ةيحان نم اهلك ةناهثعلا

 لضفب هتمحر تحن نألا ةنردأ تحبصأو « ىسورلا ىراجتلا ذوقنلا 0

 ةحر تح ايكرت

 ايسورلا

 <60 بونادلاتايالو ىلع ةدهاعملا اهم هل تفرتعا ىتلا ةياخلا

 سورلا ةمحر تحت ةثالخلا زكرمو . اهرسًااكرتتحبصأ ... لب

 كلذ ىف مريملا ءاضقلا مالسالا ةلود ىلع ءاضقلا نيعيطتسم اوناكدقو
 ةحتفم ةعضاخ ةليلذ ءاهئاقب ىف ناكدقف ع اوثررت مهنكلو . نيملا

 تيروو اذإهيلع لصحتال ايسايسو اي راجيايسك , حانجلا ةضيبمباوبالا

 () ةحماط ةديدج تالود اهناكم تمنو بازلا

 - (1) اططعتدساك : ©2. © 2. 8

 الب ص : ىسايسلارصمهتي راتعجار(م)



 | مقالا

 ح 1 ع

 صممي عارملا دج ويف انهامأ , ءارزولا دحأ لاق كه ىجسم تيمةنيطتطسقلا فو

 انوا ك2 قيررق لك لف ةايللا نق تركو ةايحلا انه ء ىبللا مسجلا

 رصم بحاص نأ دجت الهف , فيرخلا ف ىرغصلا ايسآو ابوروأ

 ' لكو هتمأ دوبعمو سرفلا هاش قيدصو برعلا دالبو ةكمو ماشلاو

 ىرمآلاب موقيىذلا اذه نم ادي ىوقأ اذه دحت اله نيدلا ف هباحصأت

 دنجلا نم فلأ ةئام مداقلا فيرخلا ىف ىلإ نوكي فوس ؟ ةينيطتطسقلا

 دعب بلطأ نافىتليضفولامو ىنأراومرتحا اذاف , ةيرحةنيفسنوثالثو

 اذإ امأو ءىمصلخ أ هتانكق ناطلسلا دحين ل وءضرألا نم ريش قشمد

 قٍبهذأسو «بلح لعءاليتسالا ددرتأ مءىتايخمملا اولامورىلاب اولقلقأ

 دوم : نيلجر نيب عازنلا مسحني اذه-و , ةيناميثع اضرأ تدجو اح

 5 ىوميمويسملا اسنرف لصنقل لع دم لاق اذكه )١( « ىلع دمعو

 ىهو « ةيناّثعلا ةلودلا نيبو هنيب عازنلا نع امبنيي ثيدحلا ضرعم

 برح لبق لجرلا اذه ىأرب رودي ناك امع انت فشك: ةقداص لاه

 ىري لجرلا اذبف ءابوروأو رصم نيب ةموصخلا لاعتشا لبقو « ماشلا

 ادسج ةضهانلا رصم فىريو ع ةايحلل هيف رثأ ال آناف ادسج ةلودلا ىف

 محي فيكو « هولا تيملا كحي فيكف «٠ ةايملاو ةوقلاب رفوتي نق
 « لفغتال سفنو ةحتفم نيعب ةايح ا بقري وه م“ . "ىوقلا فيعضلا

 «لبمملا فيرخلا ف ناك امبرف ءابيرقتاب ةلودلاهذه ريصم نأ ملعي ناكذإ

 « لمعلا ةعاس ةيهآلا ىلع نوكي ىكل ةدعلا دعيو دعتس أشنا اذهلو

 ىريو  اهيلع قفشيو القرب امنإو ءاهلع دقجالو ةلودلا هركيال وهو

 ةريسلا ءوسب توملاب ابيلع نوكحي ؛ نيذلا كثلوأ نم ابلع ىحأ هذي

 ل لب ههركت ال انأ رعشي وهو « لهجلا لالضو بيعالالا ثيعو

 )0  طقفسلع : 1 5عوواع ك 1[ كنعورورع 2 221



 ةلودلا فقوم

 ىلع دم نم

 دس

 هتكلو « ناكم لكى مالسالا لمأو ةتاكنيملسملا قيدص هنآل هبت

 < هردقو هلضفي فارتعالا نوبأيو. هل نوذيكي ارفت كانهنأ فرعي

 1وفرتعاو هماقم رفنلا ءالؤهردقدقولو ع هلاب قلقيو هسفت ريغيام اذهو

 .ناكلو , ناطلسلا مساب ابمكحي قشمد ريغ لجرلا بلط امل هلضفب
 هردقب فارتعالا رفنا ءالؤه ىنأ اذإ امأ « هتفيلخل نيصلخلا صلخأ

 .لجرلا نكي ملف  هتناكمب اورقيو هردق اوفرعيل ةلودلا ضرأو هنودف
 ناك امبإو عهسفن ىف ةصاخ ةوبش ىضزي ادينع الو ارثاث الو اعشج

 « هتياعر ىفو هيدي نيب اه ريل اىريو ع اهلك ةيمالسالا ةلودلا ريخ ىنبي

 نم ىتبي اهف هنواعي نأ وجري « هيلعقفشم ناطلسلاب قيفروهو

 ةايحااهيف ثعبي و اهرمأحلصي ماششلا ىف هدي قاطأ ول بحو حالصالا

 . لينلا فافض ىلع اهثعب ىتلا

 هناطلسلا ناك كلذ فالخ ىلع رمآلا ناكف ةينيطتطسقلا ىف امأ

 ,عقتتناك ىذلارطخلا جرحناب روعشلا ديدشنهذلاعساو الجر دومح
 ىوبملا اذه نم ةلودلا ذقني امف اركفم كفن ال ناكو « هيف ةلودلا

 ءاشنإ ىف ذخأو ء مود ةنس « ةيراشكتالا » ميدقلا هدنج مدعاف
 هب طاحأ ىذلا بارخلا اذه ىف ةايحلا ثعبي ىضمو ء ديدج شيج

 ء ىضرلا مدع نم ريثك ىف ىلع دمحم ىلإ رظني نأ هب اقيلخ ناكف
 فخأي نأ هيلع ءابلك ابضرأ نع لوئسملا ةلودلا ناطلس هسفن ىري وبف

 .بلاطش « ةصوقتم ريغ ةلمأك هدالب ىلع .ظفاحتو ع ةعاطلاب هتالو

 ةلودلا نم ءزج لصف ىلإ ىرت اهنأل اهساسأ نم ةضوفرم ىلع دمحت ٠
  .ىأي نأ ةفلخلا ىلعف ء هرمأ ضرفي نأ ديري وه مث هب لالقتسالاو
 هنم نوفرعي هؤارزوو هؤاحصن ناكو ءاديس الو ةفيلخ دعي مل ”الإو

 هلاذنالا ةنوخلانم رفنمبف « هساسح ]نوح اونوكي مل ميتكلو . كلذ

 هف سوقفتنلا ءاضراو ثيعلل الاجم ةسايسلا نوذخأيو , ةلودلا نوعي ْ



 ىريال : ىلع دمحم ودع ورسخ مهسأر ىلع ناك , بيصعلاتقولا اذه

 , هوحن هب رعشي ىذلا ددللا ءافشال ةصرفالإناطلسلا نيبوهنيب عازنلا ىف

 املأ الإ ىتعم ىحاوتلا مم ةيحان ىلع ناطلسسلا ةدايسل فرعي الو

 لغتسي نأ عبطلاب هيلع لهسف , هتنارخ لخدي لاملا نم اغلبم فيضت
 ,هسفن اهاضرت ىلا ةبجولا هبجويو ىلع دمحم وحن ناطلسلا روعش

 لمأ لك ىلع حضق ةقيخس ةيواه ىلإ ىرزملا ثبعلا اذهب ةلودلا قاسف
 . ضوبنلاو ةايحلا ىف امل

 نآل ٠ فالحلا ريثتو رانلا ججؤت لودلا تفقو نيذه لوحو

 رخآ ىغبت الو , هنوكس وأف الخلا مايق ءارو نم المأ ىجرت ابنم الك

 ةفطاعب امبنم دحأ ون رعشت داكت الو  اعم نينثثلا كالهالإ رمآألا

 بحاصتتو « اريسي وأ انيه افالتخا ابنيب امف فاتخت ؛ قافشا الو

 « اعم هيلاوو ناطلسلا ةيهارك ىلع اريخأ قفتت اهنكلو « مصاختت وأ

 برح ىلع داحتالا نم -ىمظع ل ودةسمخىهو . ابلكابعنمتال ةيهارك
 دحأب ديرت لودلا هذه تناك دقولو نيكسملا فيعضلا وهو ىللع دج

 ىو نانويلا ىف ىبتنا اك رمآلا ىبتتاو لكشملا لحل ءاريخ نيمصخلا

 دشأ رصمةلكشم تناكامو , اكيرمأ ىف اينابسأ تارمعتسمقفو اكنجلب

 قرشلا ةلكشم تناك ابنكلو ؛ تالكشملا هذه ىأ نم ادقعت

 لدعلاو قاصنالا اهنمنيأفءباقحأ ةموصخو لاجأ ةلكشم ءبرغلاو

 .دادسلاو

 نوري مهلك هناوخإو دورلسن هريزوو  الوقين -ايسورلا رصيقف

 ةلودلا نم صالخلاو ميدقلا ايسورلا لح قيقحتل ناح دق تقولا نأ

 « ضييآلا رحبلا ىلإ لوزنلاو دوسآلا رحبلا ةيصان لالتحاو ةيناهثعلا
 ةلودلا لع تضقف ,مايأ ىف لكشملا تلحل اهفرصتل رمآألا كرت دق ولو

 برعلا دالبو ماشلاب لعفي ايلع ادمحم تكرتو ةينيطنطسقلا تلتحاو

 لتثأ لودلا فقوم

 عارتلا



 ارتاجتا وح

 بيلف ىول فقوح

 عامي

 « رذحلا نيعب اببقرت ىرخالا لودلا ىرت تناك ابنكلو « ديري ام
 اهردغ ىثختو اهتاين فوختت صوصخلا هجو ىلع ارتلجنا ىرتو

 اهنأب ابعانقا ةلواحمو ارتلجنا ةاعارم نماحل دب الف ء دنحلا قيرطب

 نيحلا نيب ندنل ىلإ ابلسر ثعبتو اهيلإ برقنت ىهف ءارش اهب ىونت ال
 نأ كلذ ءانثا ىسنتال ىه مث « ءالولاو بحلا اذه نونلعي نيحلاو

 عطتسق مل اذاف« ةلودلا ءاحنأ ىف ىداصتقالاو ىسايسلا اهذوفن ديزت

 اذه زيلجنالا نع ذخأتلو « اهتيامح هيلع طسبتلف ناطلسلا ىلع ءاضقلا

 لعةلودلا ضرأ اهدنج لزنت نأ اهيلع زع دق مادامو « اصل سردلا

 نم ايكرت نايك ىلع فوخلا عّدتل . ةيامحو بح ىلع ابلزنتلف : ءادع

 1 .اليبس كلذ ىلا تعاطتساام نوعلا لذبي عراستلو ىلع دمت

 رحبلاتلتحافابليطاسأ تدم دقو , ارتلحتا فقت ةراقلا فرط ىفو

 قرتخ ناكىذلا دنهلا قيرط ىلع افوخ هيف لاوحالا تبقارو ضيا

 ةنوهرماهتمالس نأ عت تناكو ع ماشلا لالخو رصملالخةلودلا ضرأ

 سورلا ىلعو ات ىهف , ةينامهئعلاةلودلاةمالسب ىأ نيليبسلا نيذه ةمالسب
 ىهو , ايغب اهب دارأ اذإ هدودح ىلإ ايلع ادمحم درتو ءابيلعاودتعي نأ
 ةرطيسلاو ىلع دمحم دو بسك ىلع لمعت ىلا ةيسنرفلا ةساسلا براحت

 اسقرف نأ فرعت ىهو , نانبل لابجيف نيينوراملا ىلع ةينيدلاو ةيدالا
 اريك انزو اهاضرلوأ اهيضخل ميقتال و اهاشختال ىبف< لمعت الو لوقت

 ةدشاحلا مبعومجب نوعفدني نيذلا كئلو 3 سورلا ىئخت ىه امتإو.

 . ريكفت الو ةيور ريغ ىف

 ابسأر ىلع ع اهمادقأ ىلع ضبنت داكن ال اسنرف فقت نيتاه نيبو

 دصربكفنيالو بف , زيلجنالل هشرعب نيدم هنأ هسفن قامعأىف سحب كلم

 شيع « فالخلا هيشي اثيشال و افالخ مهل قيطي الو ماضر عضوم



 طة

 ٠ ةيروظاربمالا ىف لازيام هنهذب ايحي هنكلو , المع عيطتسيال وبف هرمأل

 نيحلاونيحلانيب اتفيال وبف « تاراصتنالا ةونشت دعب هقرافت مل ةيضاملا

 عم بهذ امبرو ع هضايح نع سانلا دريو م هتوق ملاعللربظي ىكل روثي

 ثبليال هنكلو , ةوطخالا هيف برحلا نيبوهنيي نوكيال اغلبم بضخلا
 هقرافي انهو ءهلاحو ترق فرز ةنيق لا ورش و هلا وصف رتم نأ

 ' . سمآألاب نغي مل نكن ايلغلا نكسيو ساخلا

 بقارت» ةيقرشلا ةلأسملا ىلا ةثالثلا لودلا هذه رظنت نويعلا هذم

 ايسورلا رصيق هرك اممبرو « ةيشخلا دشأ اهاشختو ىرخاللا ابنم لك

 امبرو , ىرخألا وحن امهادحإ ءادعلاب ناتتودلا تبجتاق اسنرف كلم
 ءاريلجتا ىلا تمضنافناقلبلاوايك ريفايسورلاناطلس عاستا اسفلا تفاخ

 ةصرفدجتف نييسنرفلا وزيلجتالا نيب برح عقت نأ ايسوري تلمأ امبرو

 غلبأ ةيضاملا تاونسلاف اه وذ ] نيذلا -نيريخالا .الؤه نم اهيفرأتت

 ةمأ قتخىف كلذب كرتشت نأ لايت ملو « ارالجنا ىلاتمضناف - ىذأآلا

 . لوطالو ابل لوحال

 امهنم لك ناكو « مبفلا قح كلذ نامبفي ىلاولاو ناطلسلا ناك
 دقق ناطلسلا امأف ء نطبت امو نلعتام لودلا هذه رمأ نم قرعي.

 كرتو براغلا ىلع لبحلا قلأق . اريثك ىثخم داعاف ةمالسلا نم

 سورلا نم نوعلا دجاو هنأ نم قثاو وهو ءاهتنعأ فىرحجت رومألا

 صضرغيو ىلاولا ةلماعم قف طتشي ىضمو ع نامز ىأ ىف زيلجينالا وأ

 نيميال هناطلسو هنيمي زتعي ىذلا ريجتملا ىوقلا ضرف هتعاط هيلع

 دانعلا ىف ىضمو ربجيوىغطف ايف هنظ لودلا تققحو « هناطلسو هريغ

 اهيف هل ةاجنال ةعبسم ىف هنأ فرعي ناكف ىلاولا امأو « ديعب دح ىلإ

 هدي ىذلا دلبلا قهرأ دح ىلإ نيذه دفنتساف ع هتليحو هحالسب الإ
 دومخ ىلإ نيذهب ىبتتاف , ةليحلا هل مسرت ىلا سأرلا مطحو « حالسلاب

 . لوهذو

 ايكرتو رصم فقوم

 لودلا نم



 ىلع دمج ةيلوتسم

 لبق ماعلا لاس

 ىرصملا حتتلا

 توي يك

 هبوثولاو ةينامثعلا ةلودلا ءادع نعاصيحكلذك ىلع دمحم نكي لو

 ., ماشلا تايالوب زوفلا لمأ لعناتويلا برح ىلإ جرخ ناك دقف ءاجب

 .هب دعوام ىطعي نأ قحلا نم ناكف « كلذ هتدعو ةلودلا تناكدقو

 .مظعمو هلوطسأ اهيِفدَهَف « مايق ريخنان ويلا برحف هتاعبتي ماق ذِإ دعب

 .نكي مل كلذ هيلع ناطلسلا ىلأ اذاف , اريثك اكيش لام لانمقفتأو هشيج

 .هيلع لوصحلا نود رجع ام قيقحت ىلع ةوقلاب نيعتسي نأ نم دب هل

 اهنآل ةلودلا ءادع نم رفم هل نكي ل هنأ ودبي لب « عانقالاو ىأرلاب

 عاضخال هتعدتسا دقف ء رمأ اهي رح اياك هيلإ ءاجتلالا ةن ىلع تناك

 اذه نأك« نانويلا برح ليباقع نم غ رفي املو لمورلا ىف نيرئاثلا

 ىف نيدسفملا' نيلطبملا نم رفتلا اذه ةمدخل لمعي ناك ا لجرلا

 .نممبحري كل هنباو هسفن قهريو هيعش ءامد فزنتس « ةنيطنطسقلا

 وأ لام نم بيصن كلذ دعب هل سيلو < فوخلا نم مهنمؤي و لمعلا

 .لجرلا ناك دقق بلط ام هل مل نأ ةلودلا ىلع ناك امتإ ؛ ناركش

 .ماشلا تايالو تناكو « ابلك ةلودلا ىف نم ريخ ناك لب احلصم اريتخ

 .ناكو « ةئيس لاح ىف تناك دقف » ءهديو هيأر ىلإ ةجاح ىف اهبلط ىتلا

 اهلالخ اوذفني نأ لسرلا ىلع هعم لاحتسا دح ىلإ اعورم ابيف نمآللا

 .تاوشاب. ابكح نمزلا أب لاط دقو , ناودعلاو ىذأللا عقوت نود

 نكي و « ميعشج ءاضرإ ىف مدهج عسو نوذدفتتسي
 .نأعيطتسيل دحأ

 ناكو «رقفلاب اورهاظتوأ ءارقف عيمجأ ناكو ع ىتخلا رهاظم ىأب ربظي

 «©0) « قئارط نيربادتم نيفلتمم  ةفلتخلا مهئايدأب مبلك اهلهأ

 ول اهرض امو ع لاحلا هذه ىلع اهئاقب نم ديرت ةلودلا تناك اذاف

 راوجلا لآ ماظمنماهذقنتساو امنا شنممماصأ ريدقلا اذه دي ابيف تقلطأ

 هتاعزانم ىطوف نم امم صلخو « توري ى نيسابشلاو ء اكع ىف

 12هلسعال م, 107 م)



 مس الكا لس

 ملو ماشلا ىلع هناطلس دازل اذه ناطلسلا لعف ول « ناكم لك ىف نيدلات
 رومأ ىف لخدتتل لودللةببط ةضرف ىضوفلا هذه تناك دقف ء فعضي

 نأ زيلجنالا عاطتساف , ديرتام رمآلا سم اهيف ىتأتو تايالولا هذه
 نييسفرفلل نكمأو « دنهلاقيرط ىلع مبسفنأب اوفرشي و مثرجاتم اورشني
 ناطلسلل نكي ملف  ةنراوملا م هل آو نانبل ىلع اييدأ اناطلسا وطسبب نأ
 ؟*هيلاو بلاطم نم هرضاذاق . كانه ةوقلا نملظ-

 ىلاولا نيب نأك لب « ناطلسلاو ىلاولا نيب نكي مل عازنلا نأ ودب

 امهيلعادبو حافكلا ءانثأ ًارارم ىلاولاو ناطلسلا حلطصادقف علودلاو.

 رخآلا ىلع امهدحأ ريث تذخأو كلذ لودلا تباف , ءودحلا ىلإ ليملا'

 دمج ىلع ءاضقلا لع ترصأو كلذ اهدحو ارتلجناتبأ لب هب هيرغتو

 اذهرظنن نأ ممصي انه نم « نوتسرملب لاق ا« لينلا ىف هئاقلإ هو لبع

 ارود هربتعن نأو « ةيلخاد ةلأسم ال ء ةيلود ةلكشم هنأ ىلع عازنلا

 ىف عازنلاف « ةيوروالا ةراضحلاو ىمالسالا قرشلا نيب حافكلا نع

 ؤهو , ناطلسلاو ريخاألا اذه نيب ال ىلع دمحو زدلجتالا سس نأ ماشلا

 , رادتقاو ةراهمب هرود هبف بعل هنأب ىلاولل 'هيف خيراتلا دهشي عازن
 ةعطقك ةيروسلا ةلأسملالايحرلع دمسةسايس ىلإ رظنت نأ عيطتسن ثيح
 . ةديشرلا ةيك ذلا ةسايسلا نم ةفيرلح

 ناك دقق « نيحلا كلذ ىف لع دمحم ةمزال ماشلا تايالو تناكو

 اهل حلصت رجاتم هل تناكو , نانبل باشخأ نع ىنغتسي ال لوطسأ هل
 - هدالبحاتفم  نيطسلفكرتي نأهتعاطتساف نكيلو  ماشلا قاوسأ

 ةياكتلاوهئاذيأىف اعس ونور خد الةالو ايف مقيل و ع اهتمءادعاللا هددهمل

 اوفوختنيح قح ىلع زيلجنالا ناكدقو ع( اذهب نولكوم مه: اك هب

 (1) 122هلععال مب 7

 ىلع دمع نيب عارنلا
 لودلاو

 تايالو ةرورض

 لع دمحم ماعلا



 عارتلا لو ايسورلا

 ىلإ ةيلخاد ةلأسم نم

 ,ةيلود ةلأسم

 مسا 513

 هم رمآلا نم نوتأي ماشلا ىف ارارحأ مبعديل نكي ىل هنآل هبلاطم

 0 .نآلام# كنوديرب

 هثدحلابالو ديدجلا رمآلاب ماهثلاف لوآلانيبرصملا مدقت نكي ملو
 , ناطلسلا ةالو نيب ةمتاد بورحلاو تاعزانملا تناك دقف  ريطخلا

 ناطلسلا حلضأ امبرف ء بيس ريغلوأ ببسل مهني امف نوبرتحي نوأتفيال
 .ىذلا لالا صقني ال امهفالتخا ماد ام املاح ىلع امبكرت وأ امهنيب

 ىلع دمج دي ىف ماشلا لظي نأ لوقعملا نم ناكدقو ع امهدحأ نم هيئأي

 < 1886 ةنس ريمسيد 8١ ىف هينوق ىف مساحلا مهأربا راصتنا دعب انامز

 دف ع لخدتلا ىلإ ابعفدو لودلا فاخأ ىذلا ايسورلا لخدت الول

 ابحلاصم تناكو , اهل ذوقت ةقطنم ةينامثحلا ةلودلا ريتعت ايسورلا تناك

 .نوحاتجرصم دانجأ تأراملف , فعضلانم اهاح لع ةلودلا ءاقبىضتقت

 ةيقيطنطسقلا ىلإ مثريسم تفوخت ء لوضانالا لانج ىلعنوفرشيو ماشلا

 ابيف ابعماطم لع ءاضقلاو ديدجنمةلودلا مهضاهنأو ءابيلع مهءاليتساو

 مىداب نم هيلاو ةيحاننم ناطلساا ف واذ“ اوريثي نأ ىلع اوصرح اذهل

 ىلع دم برح اواعجو ةلأسملا ريوصت ىف اوغلابف ء()رمألا

 ف طروتف , هبلح نع كلذب هوجرخأو « ناطلسلل ايرح رازجلل

 هيجوت ىف بيسلا روصت انيلع لبسي انه نمو « ىلع دمحم ءادع

 نيرخآلا ةالولا هضيرحتو ةبج نم ىلع دمحم برحلا هتاوق ناطلسلا

 تاواشابلا لجس نم هنبا مساو همسإ هفذح مث « ىرخأ ةبج نم هيلع

 تناكدقو ء1م++ ةنس ىأكلذ الت ىذلا ىحضاللا دبع ىف رشن ىذلا

 « ماشلا دعب اًئيش وجري نكي مل ايلع ادمحم نأ ىلع لدت ابلك لئالدلا

 < ليوط ءانع نم هسفن حارآل هينوق لبق هضواف ناطلسلا ناك دق ولف
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 دل ا #

 . ردصلا راسف ءابلكه توقىملاولا وحن هجوفهيهرأ سورلا فيوخت نكلو

 ىلع دمحم نيب اءازنرمآلا دعي مل اذهبو , هوحت هسفن دم ديشر مظعالا

 ىلع ءاضقلا ىلع دمحم دارأ دق ولو . ناطلسلا نيبو هنبب لب رازجلاو

 فقوتسي لسرأ الو , لودلا نم لغش ىف هيلع ناحل كاذ ذإ ناطلسلا

 قدأ وأ نيسوق باق ةينيطنطسقلا تحبصأ نأ دعب ةيهاتوك دنع هنبا
 لمأي لو نيهلا كلذ ف دادغب ىلع ءاليتسالا ىف ركفي لجرلا نكي لف

 ' . )ويرد ويسملامعز نبحلا كلذ ىف ىمظعلا ةرادصلا ىف

 دقف . اهذوفت ةقطنم ىف اهريغ لخدتي نأ هركن ايسورلاتناكاملو

 ريغ , ىرخألا لودلا هبنتت نأ لبق بابلا لفقب عارسالا ىلع تصرح
 لخدتلاىلإ اهعفدي ولودلا فواخم ريثيس ىذلا وه اذه ابلخدت نأ ةملاع

 لمأ حلصلاف ناكل مبضارغأ اورتسف ةسايكلا سورلا عنطصا دقولو

 فرصتلا.وسىفاوغلاب مهنكلو , بارطضالا اذهرومألا تب رطضا املو

 ىلإ 3[نمهج1يفقيقاروممهدئاق اولسراف رييعتلا اذه ماقتساول

 ماشلا نم باحفالاب هرمأيل لب ءهعم ممافتيلال ةيردتكسالا فعدم

 اقلأ نيرشع ىلإ هشيج صاقنإو ناطلسلا ىلإ هلوطسأ ملستو هعيمج

 .اواغ ىف لجرلاو ىأ  هينوق راصتنا نم دحاو ربش دعب اذهو « طقف

 لذو ةميزهلا لياقع ىف وهو اذه هيلإ اوبلطولو ء رفظلا ةوشنو رصنلا
 . ءابالا ف ق> ىلع وهو هابال ءراسكنالا

 هدحو ىلع دم ىلعال . ءالبلا با وبأ تحتف ةيسورلا ةوطخلا هذه

 ناطلسلا دجو نيح ىلاولا رثاث رلث دقف ءايسورلاو ناطلسلا لع لب

 سوفن فناطلملا لع بضغلا ىثفتو » ىراصتلا سورلاهيلع ىدعتسي

 سحأو ع 7 قيرطلا ةعراق لع ريغ شي ورد هبس دقتل ىتح ةيعرلا
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 ف 1[

 .لخدتلاي عرس ايسورلا

 ىلع ةيعرلا بضغ
 ناطلسلا



 تسأل ع سس

 « ةينيطنطسقلا ىلإ ىضملاب ناطلسلاعلخ ةركنف هس أر بت رادف كاذب ىلع دمت

 هيلا بلطي ميهاربا هنبال لفرأو ءازتلكا تزودتم كرا حراص اذهب

 هعلخ نلعي نأ لبق ناطلسلا لزع هل عرشت ىوتف ىلع لصحي نأ

 اذه ابنم ليزيل ةينيطنطسقلا ىلإ ىضمي نأ لبقو ع ةبطخلا نم هطقسيو
 ؟"”نيملسملا ىلع نيملسملا موصخ ىدعتسي نأ فنأي ال ىذلا

 نأ الإ نييسفرفلاو زيلجتالا عسي مل ىسوزلا مدقتلا اذه ءازأ ريلمتالا ل

 ةلودلا ىلع مهتيام> نوطسبي سورلا كرتيل نوتسرملاب ناكاف ءاولخدتي 0”
 الوقين هودعل حمسي نأ بيليف ىولل ناك امو , اهمساب سانلا نوبطاذعو

 , ةعئاسلا ةمقللاهذه ,ءىرمتسي نأب  هريثتسي وهريعب تفي ال نأك ىذلا

 نوبلطيال اوناك دق نويسفرفلا امأف ء لمعلاب نانثالا عرسأ مث نمو
 اوبجو نآراوفتك اف « هلاقع ىلإ ب دلاةداعاو سورلادب فكن م رثكأ

 حلصلاب لجعي نأو « هبلاطم ىف عونقلا مزلي ناب حصنلا ىلع دمحن
 اذهلو ,ءانحشلاو برحلات رمتسا اذإ بابلا عسقينأ لبق ناطلسلا عم

 . كلذب لجعيل تيكا نوازل وه لضاخ بودنم لاسرأب تلجع

 نيعلاىأر اوأر دقق ء ىرخأ بلاطم سورلادر دعب مهلفزياجيالا امأ ىلع دعو نوتسرملب

 . ميظع حتقو ةلبقم ةوق نع ءىني هنأو ء ىوق ضهانلا لجرلا اذه نأ

 لبسلا ىأ نع هيدي ىف دنهلاقرطو ء رصقوأ نيمحلا لاط هل ماشلا اذبف
 أدب انهو , بزال هبرض هيلع ءاضقلاو ارطخ سورلا نع لقيال وهق

 نوخرؤملاغلابيرودوهو « ةل املا هذهىفريطخلا هرودبعلي نوتسرملب

 ناك هنأنوسفيو . هلجأ نم لجرلاب باجعالاو هريوصت ىف ةغلابملا لك

 هنا نوسنيو ء رصم ىه ةريغص ةلودو ىلع دمع وهافيعض امصخبلاغي
 ,اضيأ امنرف عم لب اهدحو رصم عمال ةسايكلا نم ءىش ىلع نكيمل

 (01) 1هدسعال مم 4

 (2) 10هدتم : 311 ةدزددص لد 8دعم» 0ع 80ئ5هءومواع رظأ



 مل الاله اني

 رماغي ناك هنأو , نايحالا راكأ ىف احيرص افومثكم ابعل بعلي ناكدنأو
 اذه نوخروملاىسني ٍء ضيبالا رحبلا ىتهلوطسأ ىلع ادمةعمرذح ريغىف
 نم رفم هل نكي مل لجرلا نأ عم , رمآلا رخآ ىف هراصتناب اوبجعيل

 نيب اعارص ةلاسملا تمادام ريبعتلا اذه ماقتسا اذإ راصتتالا نم

 فيعضلا همصخ ىلعهل ابوروأ راصتنا نم ةقث ىلع مادامو ع لمحو دسأ

 لينولوكلا عارصلا مايأ لتاوأ ىف رصم ىف ارلجنا لصنق ناك
 ءاليتساب هئن ملف« هبضغ كلي ملو ىلع دمحم راصتتا هراثاف ءركراب

 ناكف ءاردزابهنعشدحتي ىكلهلناطلسلا ل زع ةصرفزهتناو , اكعىلع هبا

 كشويهنانوتس رملابدجوف ,رخآ انيحرئاتلابو انيحقباسلا ىلاولاب هتعني
 كرتاب لينول وكلا هلدب ماقأ و هلزعب عراسف ء زيلجن الا تاين حضفي نأ كلذب

 (١)ىلع دمحم كح نابا امبفمهعسوأ وءرصمفف ايناطي ريىدمتعم ردقأ ل يماك
 كلذب نوتسرملاب لاتحا امإو ءهلامعال اريدقتو هيلع افطع مرثك أو

 ةدوملا ليبس نع هضارغأو ىلع دمحم اياون ليماك ةطساوب فرعيل

 « ءاهدلا ىلإ ةحراصملا نءهبولسأ ريغف كلذ ىلع دمحم وهفو ,ةقادصلاو

 ناك نأ دعب و ء نيطسلف متق ىف هتبغرب رك راب حراصي ناك نأ دعبف

 ءارش ةلودلاب ىغبيال هنأ ليماكىإرسأ « ناطلسلا ل زعف هتبغردل نلعي
 ةلوذلل صاخما درعلا لازال هنأو ءاهنأش حالصإو اهذاقتا وج رهنإو

 رثكأ لعفي نأ نوتسرملاب عطتسي ملو « اهناطلس ىصاخ نإو ةيكرتلا

 , امهريغو لاغتريلاوهدنل وهى ارتلجنا شوج لاغتشال كاذذإ كلذ نع

 اريلجنا ريفسدرف لخدتلافناطاسلا هيلع ملأو « ثداوحلا بقريفقوف

 روصتيام بعصأ ةلأسملا نا ه : الئاق فاكدر ىد دروف دارتس ريسلا

 ءاهيقا بينيت تقو قإ جانت ةياطيرلا ةمركللا نإو ع ىلاعلا تالا

 0) طماع 0م, هك. 112-13

 ىللا ش

 ليماك كرتاب



 ىلع ديحمو انرق

 ىف استرف دكرم

 نيحلاك تف تناغيلا

 دس ل

 « ةصرف برقأ ىفىلع دمحم ىلا لسرتس  هسفن تقولا ف  اهنكلو

 حلصلا دقحي نأ ىف اهلمأ نعو هتطخ هتبيس ىذلا فسآلا نع ةريعم
 ش « ©) ةرشابم ناطلسلا عم

 اهزجع نع رذتعتال ىهف ىرخأ ليس ةسايسلا ىف اهلف اسنرف امآ

 ىصعي ال نأ و«نيراتخنيعئاط سانلا | بعيطي نأدي رتامإ و. ىلعفلا لخدتلا نع

 عمال و اهاصعإ مقف ع اهدبجةرمثواهتعيتصوه سيلأ ءارمأ اا لعدم

 عيطيف سمت نأ اهتعاطتسا ىفو مهب هربقت دنجلل اهتجاح مقو ؟ ابحصت

 امودنم كرحتي نأ الإرمآلاابفلكي الو ؟ ةرباكم الو ةلواطم ريغ نم
 « هينوق بقع فقي ناب مهاربإ رمأق « نركو ىد » ةينيطنطسقلا ىف
 لحت نأ اسنرف تعاطتسا ءمدقتو لثمي مل اذاف « لثتعو مهاربإف قيف

 ,هنوعل اوتأنيذلا سورلا ديعينأ,ناطاسلا رمأتف ,ىرخأ ةرج نم رمآألا

 .©لاؤسوأ ددرت نود ىلع دمحم بلاطم بيحي نأ هيلع ناك .ىنأ اذاف

 ةليوطلا ةمزآلا هذه ىف اهفرصتو اسنرف فقوم نم برغأ سيلو

 رحبلا ىف اهركرم نأو , تلعفام لعةروكشم اهنأ اهيخر و: ىوعد الإ

 .نه برغأ سيلو «ء هرربيو فرصتلا كلذ ىعدتسي ناك ضيبألا

 ةمزالا هذه ىف اهتيامح اولوتو رصم اودضاع نيسنرفلا نأب مهاوعد
 مل ايلع ادم باصأ يذلا ىذالا لك نأ عم ,اهف ءادعلا اه رثاك ينلا

 . سورلاو زيلجنالا هيلع تراثتسا دقق ء ىوعدلا هذه الإ هببس نكي
 ةريحب نيحلا كلذ ىف ناكض يالا رحبلا نأ اسنرف وخرؤم معزي

 ,ضيبآلا رحبلا ىف (مظع  ِكاذ ذإ  اسنرف ناطلس ناك م ةيسنرف
 ذنم ةيامح هبش ايلاطيإ ىف رارحآلا ىلع طسبت تناكف . طسوتملا

 3 ص تحفر ذاتساإللل < ىنايسأل رصم خيرات 49]

 وو بس 9و1 نص تعقر ذاتساللك ىسايسلا رصم خيرات (0)



 بد نبل

 نأ ثبايال ادج ىوق بزح نانويلا ىف امل ناكو « انوكتا اهلالتحا
 رئازجلا ىفابحوتف تناكحو « اه ذفانلا ناطلسلا بحاص حبصي

 نويسنرفلا ناكو . . زيلجتالا ديك مغر ىلع افقوم اريس ريست
 ىلإ سانلا ىتدأ مواحصت ناكذإ ء رصم ىف عومسملا ىأرلا باحصأ
 قرطو :ماشلاو نيطسلف ىتح اسنرف ناطلس دتما كاتهنمو ءاشايلا ةقث

 اومعز نيح نيتطخع سانلا نكي مف , قارعلاو ىرذصلا ايسأ باوبأ
 ويسملا معزي !؟(01) «ةيسفرف ةريحب كاذ ذإمبصي داك ضيبآلارحبلا نأ

 ىحتسال وزيج وأ ريت وأ تلوس روطسلا هذه أرق دق ولو « ويرد

 ؤرجيت الف هيصاون كلمتو رحبلا اذه عرذت ارتلجنا ليطاسأ ىري وهو

 اوناك امو , مماضرو زيلع الا لعب الإ هيف ضولا ىلع اهريغوأ اسنرف

 قمهيلع هومرح دقو.نآلاهلوزننييسنرفلا ىلع اومرحب نأ نع نيزجاعب
 فصناسةرفل نالفحال هيلاو وناطلسلاناكدق واذه,نويلبان ماي بهجوأ

 انوكنال مهلالت>انأب لوقلا ىلإ انب ةجاحالو,ارتلجنال وأ ايسورلل مبلفح
 نوفرعي اونأكنانويلا لهأ نأو « مهبحال نيبلاطيالا ضتب مهلع راثأ

 رثك أنويسنرفلالعفي ملو « زيلجنالاو سورلل بوسنم مهلالقتسا نأ
 لارنجلا اب ماق ريلا ىف ةرهاظمو , نيرافان ءانثأ رحبلا ىف ةرهاظم نم

 نييسنرفلا نم فال ةعضيب اهتروث ماتخ ىف نانويلا لزن نيح نوزيم

 0 ٠ .ًارمأ اوريخي لو ةعقوم ىف اوكتشي م
 . ةلطابلا ةيسنرفلا ىوعدلا هذهب قش ًايلع ادم نأ ةقيقحلا امنإ

 لمعي هنأبامتاد هومهناف ةيحان نم زيلجتالا فواخم تراثأ اهنآل اب قش
 ., اسفرف نوبراحي مهنأ نم ةقث ىلع مثو هوبراخ , نييسفرفلا باسحل

 ريلجتالا رصأ ال انرف باسل لمعلا ةمه نم ىلع دمحم ملس دق ولو

 (1) دمتم : له 2( دععاتم» ليتعسز 2, 1

 ةياحح يسكر لا راعدا
 هيذ ول لع دع



 ىلع دمج قلق

 لعدم راصتا

 سس لوالارودلا ٍى

 حافكلا

 لودلاو رصعن عب

 مس الامد

 اذه لك اوقفني نأ نم سيكأ ريلجتالاف , رارصالا اذه هدانع لع
 ةرم ىلع دمع ام ىقشو . ةئشانلا رصمك ةفيعض ةلود ءادع ىف دهجلا

 هتك رتقءالعف هتواعم ىونتال ثتيحنمهتءفدو هب تررغ انآل ىرخأ

 ىلع اهديب توهأ لب , كلذب تفتك ١ ابتيلو ءهدحو ةميرملا ران لصي

 . موصخلاو .ادعالا دلأك رمالا رخآ ىفهسأر

 هعرفأ دقف ع قلقلا نيعب كاذ ذإ ثداوحلا بقري ىلع دم ناكو

 مدقتي نأاصلةعوجري ناكو , ناطلسلانوعل دنجلا مهلازناو سورلامدقت

 سورلا لتتقيو رمآلا لحفتسي نأ لبقحلصلا بلط ىف ريخآألا اذه هيلا
 ناكو « ةيماح ازان ابلك اي وروأ ريطتستق « ةينيطتطسقلا ىلع نويرصملاو
 هنم غلبو ,اسنرقو ارتلجنا هتحصن !كقافتالا ىلع هللا هنيعي نأ وجري

 -نايع دهاش وهو - «نوج تنس ورك ذيل ىح , امظع اليم فوخلا

 هرصق ماما ةعماجةالص روضحلل ىرصم ه٠... عمجو رثأت اشايلا نأ

 . ()نيهلاس نيرفاظ هدونج عوجرو اشايلل رصنلا هللا نيلئاس
 هباب قرطي ناطلسلا لوسرب اذإو : جرفلا هاتأ ذإ اذه ىف وه اداف

 نال ذج ىضرفءرصم ىلع ةوالعهلكماشلا هل امدقم ع ملصلا هيلع اضراع

 ةيالول لصحم ةجرد هنبال بسك ىتح نمزلا نم ةرتق لواطو عاب رط

 فرعىذلا حلصلا اذهب سوفنلا تحارتساو كلذب ىمآألا ىبتناف عهنطا

 ١مم ةنس وبام +١ ىف هيهاتوك حلصي
 « لودلا نيب وهنييفصت لابتكلو « ناطلسلاو ىلا ولانيب ةلأسملا تيفاص

 نل ماشلا ىف دمحم دوجو نأىلإ نأمطاو لاخلا هذهب ناطلسلا ىضر دقف

 ذخاف ديدجلا هزكرم ىلا ىلع دمج نأمطاو . هتبهه وأ هلام نم صقني

 بابلا ايسورلا لفقتفيكف ؛ كلذ ابضري ملف لودلا امأ  هيوقيو هتبثي
 دق ىذلا .اخرلا كلذب اهل ميمست فيكو ع لالا ةنئكمطم ةلودلا كرتتو

 م06 صال جاع نوج تعال د ىلع دمحم محف رصم )١(



 - و

 ىلكس راكتمتدهاس ٠ اهعءاطمو ايسورلاهجو ف فوقولاو اهتأش حالصا نه اهنكمي
 اهريثتستل كلذو , ءادتعا ىأ نم ةلودلل اهتيامح دكؤتلو نذإ عرستل

 ىف رخآ ىلود ذوفن ىأ ىلع بلغتتلو ؛ةبج _.رم ىلع دمحي ءادع ىلإ

 تنوكلا وه ةداعلا قوف اريفغس تلسرأف ء ىرخأ ةبج نم ةينيطتطسقلا

 ؛ ةينامثعلا ةلودلا عمةيعافد ةدهاعم دقع ةمبم هيلإ تلكو 0104 فول رأ

 ءاديدج اسرد ةثيدحلاهب راجت نم » فرع هنآل كلذ. ناطلسلا بحرو

 هتاقدصأ وحن هبجو ىلوهشوجتمزهناو ةمزآلا تدتشا الل هنأ وهو

 مهصالخإ اونلعأ املاطنيذلا كئلوأ هفعسي ملف , ةيلعفلا ةدعاسملا بلطي

 بلطلا ابيلإ هجو املف ايسورلا امأ « ليما لوقلاو مالكلاب ( الإ ) هل

 ناطلسلا فرع كلذ نم « ليطاسالاو شويجلاب روفلا ىلع هتباجأ

 بلطل رطضا ام اذإ اهرطش هبجو ىلوي نأ بحي ىلا ةيسحانلا
 راكنه د مساب تفرع ةيرس دهاعم تدقع انه نمو ,.ع (0) ةدعاسملا

 لعذاطلسلا ذخأو ع ناطلسلا نع عافدلاب اهيف رصيقلا دهعت « ىسلكسا

 اسمورلا ادعةلود ةبآل ةيرحلا نفسلا هجو ىف قياضملا لقي نأ هسفن

 ماعلا ةسايلاف اهرئا ةلودلا تعمسو « زيلجنالا دي نم جرخت نأ اهلك ةقفصلا تداك اذه

 حبصأو لوألا دي ىف دنحلا قرط تمقو ! ةفصانم الوقينو ىلع دمحم
 عطقنال كلذ ىلع رمآلا مادواف , ىناثلاةحر تحت ضيالا رحبلا قرش

 نأ سورلا نكمآلو ءليبسلا اذه نع دنهلاب ةلصلا ىف زيلجنالا ءاجر

 ءاعفد مل زيلجتالا كلمي الق بابلا جار | وكحأ دقو نينمآ اهومجاهب

 « هسفت ىلع ةليقث ةمسقلا هذه نأ سحأ نا نوتسرملاب ثبلي مل اذهو

 ارطش هب ةلودلا تحبصأ ىذلا للا اذه ىلع اربص لجرلا قيطي امو

 . نييسنرفلل ارطشو سورأل

 اويإ ل هول ص : ىمايسلا رصم مير 0١



 يلعادمتمهتت ارتلجنا

 هلك البل بيس هنأي

 تاكرحو ارتلجيأ

 قرمثلا ف حالصالا

 برام !رتلجتا

 ةيبلس ايرح رضع

 ىلع دمج. دعأدلا ىبقي

 0 ل 7

 ببسايلعادمحنأ ىريناكو , طاشو دحيل معي نوتسر يلب أ شن أم*نم

 ءامتحالاىلإناطلسلاعفدي ىذلاديحولا رطخلا وهسيلأ ء الكب ئاصملاهذه

 ؟هٌواَعِب مفف , نويسنرفلاهفلخ قتخم ىذلا راتسلا وه سيلأو «سورلاب

 لبسلا لك ارتلجنا كلستال ملو ؟هرش نم حارتسيو هيلع ىضقيال ملو

 تاحالصازيلجنالا دنع لجرال عفشت نلو « ةياغلا هذه ىلإ لوصولل

 بعش وأ قفنا لام وأ لذب دبج هل عفشي نلو ء نارمع الو مدقتالو
 دبجلا بهذيلو نارمعلا مدييل ع ةياغلا هذه ىلإ لوصولل هسفن ىحض

 نيروقوم اوشيعيو ريلجالا مسيل ء بالكلل ةحضلا مرتلو ءايه

 ىف ةئشانلا ةيمالسالا ةلودلا ىقليس ىذلا ديدجلا رطخلا وه اذه

 « حالصالا ليساهلعدةأيو مدقتلانع اهقوعي رطخ « ديدجلا اهرودف

 زعيو ةلودلا ىوقي نأ هنأش نم حالصإ لكنأ تفرع رتلجيا نآل

 نذإو ,ارتلجن! لع رطخ وهامنا دنهلا قيرطىلع ةوق ابلعجيو اهناج نم

 ربتعت !رتلجنافنذإو , ارتلجناىلع رطخ قيرطلا اذه ىلع حالصإ لكف

 نع اءافد ىمالسالا قرشلا ىف تاضبنلاو تاحالصالا ىلع ءاضقلا
 انمويىلإ هب زيلجن الا ةسايسلاحاتةمكلذ ٠ ددرتريغب وةهادب اهم راحت « اهبسفن

 « هيلإ اوعسو حالصالل تحتفت دق نيبقرشلا نويع تمادامو « اذه

 هيف طقيتست ىذلا مويلا نف , ارتلجنا ىلع برحلل انالعإ رعي كلذف

 لك ىف نيماسملا نيب عارصلا حبصي ءابليبس حالصالل ذخأآتو بوعشلا

 زيلجنالا نيبو ناكم

 آربج ىلع دم ىلع اهتلعأ ىتلا برحلا نم كلذ لع لدأ سيلو

 . ةفاك ايوروأ قو « ةئيطنطسقلا ىو رصم ىو ماشلا ىف « ةنالعو

 نادملا . لزنو هدعاس نع ارتلجنا لصنق رمش دقف ماشلا ىف اماف

 مدقيو ةروثلا ىلع مبضرحو لئابقلا ءامعزب لصتي ذخآو ء ةحارص

 ةروثلا ىلع مهضرحينم ىلإ ةجاحي ءامعزلا .ال هناك امو , حالسلا مهلا



 مال“

 ريرحلا ةراجتمهن ود ركتحي و محالس عزني و هشويج ىف مدع نأ هيلع

 ::.* سمه نا اف « هنيناوقالوهتمظنأ نوقيطي اوناك امو ء هيلا اموب

 زيلجناللقحو :ةروثلاتلعتشاف , اويحرو اوالهىتح مهئاذآ ىف ةروثلاب

 ىضقي لدعلانأو , هكح ماش! ب رخايلع ًادمم نأ لودلل اودكؤي نأ
 ! رداقلا لداعلا ناطلسلا ىلإ هدرو هري نم هصيلختب

 ىلع وهنأ فلكدرىد دزوفت ار تم ىلع ريضالف ةينيطنطسق طسقااىامأو

 نأب هعانقاو ءهركرم جارحاو ىلاولا ىلع برحلا نالعا ىف ناطاسلا

 عانتإ نملقأ هلق ايوروأف امأو كلذ لعق وه اذإ هل مدخ زلجنالا

 دب الف « اهنايك ىلع رطخ ايكرت ىف ايسورلا ناطلس عاستا نأب اسقلا
 ىلع ءاضقلاب الا كلذ ىلا ليبس نم لهو ,ناطلسلاك لذ ىلع ءاضقلا نم

 هيلع ءاضقلا ناب ايسورب مهغت نأ نع ارتلجنا رجعت الو ؟ ىلع دمحت
 . اوليقي نأ نويسوربلا ثبلي الف عابيعاس1 طابحاو اسنرفل فاعضا

 .رصم برحلا اهلك ةلودلا ةسايسلا عمتجت اذهبو
 لجرلا ناكاذاف « هلامو هقزر ىف هتسك اعميف رصم ىف هبرح امأو

 ةلودلانم زيلجنالا ل صحيلو , ةراجتلا هيلع مرحتلف ةراجتلا للع لودي

 ءاضقلاب ةضاق ةبرضكلذب هنوءرضيف , ىلعدم# دالب ىفةراجتلا قح لع

 . ىلاملا هماظن ساسأ وه ىذلا راكتحالا ىلع

 ناطلسااوىلاولأ نيب ةريطتسم تناكبرحلا نأ فرعن نأكلذب ىهدب

 ةححان نم« لوقعم ريغ بيل وأ لوقعم ببل ,الجآوأ الجاع
 56 رخل قوتك وءاتيكسمريخألا اذهناككو ؛ لعد ةيحان نم وأناطلسلا

 عفترت ديلا ىأر و « ةانإو ريص ىف تانعالاو جرحا لمتحا 8

 هيأر نسحو هنع لبمأك عافدهل عفشي ملو  اناحيرو الام اهألف هنعطتل

 فاكدر ىد دروهتارتم

 ةلاخلا هدايزل ىعسي
 اجرح

 ىف لع دمع ةيراح
 ان رع

 قو ىلع دمحم
 هن اكلع ةظفاحمبرخلا



 ىلا ىه ارتلجتا

 ماشلا برح تراثا
 ةياثلا

 لسرأ نيح هنع مهسفنأ زيلجتالا ءارزولا ضعب عافد هجني ملو « هيف

 نم رصحب هتديشام كرتب ىضرأ نأ ىتتكميال » لوقي نوتسرلب ىلإ

 هةلاومأ ىنفلطكامم نيئسلا هذه لاوط اهب ةيويحلا قفارملاو عفانملا

 اهددعو عناصملاورخاوبلاو لوطسالاوةيرحبلاةعانصلا رودك « ةلئاط

 ءقوم دعب ىلاعلا بايلادي قءانفللاذه لك كرت ىتكمال .  .اهلامعو

 اهريصءو ةعئاض ىلاعتا ةرم نأ تركذ املك انزحرطفنيل ىلق نإو

 بابلا ةمحر تحت ىنوم دعب نوكرتيس قرسأو ىدالوأ نأو ع ءانفلل

 العالى«)١(

 ماشلا برح ترائأ ىتلا ىه اريلجنا نأ انلق اذإ ءىطخمال انلعلو
 ىلع ابعم  اسنرف ادع - ابلك ايوروأ نأ تقئوتسا نأ دعب ةناثلا

 ضرح أش نأ ىتح كلذ نمقثوتسي طووعمدار ىبسنب دكي لق .ىلع دمح
 هذه ىف هعم ارتلجنا نأ هل دك أف :ةينالعو ةحارص برحلاىلعزاطلسلا
 برح ىلع مدقأو ناطلسلا عجشتق * هتمدخ ىف اهلوطسأ نأو برحلا

 .مزهنا اذإو « اهب ناكر صتتا اذاذ ء لاح ىأ ىلع اهيف بساكلا وه

 ناكو . ىلع دمحم ناودع نم هل انمأم ريلجنالاو سورلا ةيامح تناك

 .تلمتك ١ ةدعلا نأ نظف ع همظنيو هشيجحلصي نيحذنم أدب دق ناطلسلا

 < ريسملاب هدونجرمأف « لييس نوهأ لع نييرصملا ةع زهر دتقم هنأو هل

 « تدارأأم ةئلاب ارتلجنانأو خفلا قعقو ناطلسلا نأ اسنرف تسحأو

 نيبودنم تفلكو ؛ اندابتي نأ نيبراحتملا نيشيجلا ىلإ بلطت تعرسأف

 ملف ارخأت نيلوسرلانكلو ؛ امهيرصب مامأ هتقيقح ىلع رمآلا طسبب اه

 ورع 148م ةنس وبام *ه نوتسرا أب ىلا ليماك ( رصم ) ةيجراخلا هرازو تالجم قلل

 9.8 ص كب تقرل ىمايسلا رصم خيرات



 ا

 حاتفناوناطلسلا ش ويج ىلع ءاضقلا دعب ىأ , نيبيصنةعقوم دعب الإالصي

 . ضراعم هضراعيال , ىلع دمت مامأ ةينيطتطسشقلا قيرط

 هناديملقتتاو . ةحارصارتلجناو اسفرف نيب عارصلا حبصأ كلانه
 عازنلا رادم حبصأو « سيرابو ندنل ىلإ ةرهاقلاو ةنطنطسلا نم'

 اودجو نيسنرفلانأ كلذ ء ابوروأىف امهردقونيتلودلا نم لك ةمارك

 ةيهارك نمهنورمضي مهو نمزلا مهب لاط ام ابيف نونلعي ةصرف كلذ ىف

 لو ء مهنوئش ىف مئادلا ابلخدتو مهتموكح اهشبع ىلع مبطخسو ارتلجنا

 دم رطاخل راثملا اذه اسنرف روثتنأ عقوتت ةيزيلجنالا ةرازولا نكت

 ترصأف « هل نييسنرفلا بحب ىلع دمحم «مارجإو اهيدل دكأتو ؛ ىلع

 . اذه ىلع دمحم لمأ لك نمدهتل تررقو ء ابفقوم ىلع هلك رارصالا

 اعيرس اروطت تروطت اسنرفو ىلع دمحم نيب ةقالعلا نأ قحلاو
 ىلع دمحملجأ نم اوراثنيذلا نويسفرفلا نكي لف « ةمزالا هذهلالخ

 اليبس هيف اوأرام ردقب قرلل المعو ةراضحلل ًارشن هعيجشت ىف نوري

 الو مهم نيبتست ارتلجتا نأ حوضوب مل ادب دقف , زيلجنالاب ةياكذلل

 انه نمو « نيح لكوف مهناذأ نم مهدوقت نأ وجرتو « متاضرل لفحت

 عارسالا عدتسي فقوملان أي ماتلاهروعشعم لمعلا ىف نوتسرملب ثيرت

 توتتاام-فرعي داكي الف هرمأ نم هريحت اسنرف تناكو « ذيفنتلا ىف

 سيرابو ندنل ىف نيوخالاك نروبلمو تلوس حفاصتي امنيبف سمأ نم

 رحبلا هايم ىف ىزيلجتالا لوطس'الل ديك ىمنرفلا لوطسألاب اذإ

 . ىلع دمحم مامضنالا ىلع ىكرتلا لوطسآلا نيعيو ء ضيبألا

 تنلعأق , ةريخلا هذه نمنوتسرملب ذاقنال تعوطت ايسور نأ دبب

 سفقنتف ع ىملكسا راكته ةدهاعم اهايإ اهبحبتت ىلا قوقحلا نع اهنزانت

 ايسورلا شويحي ءانغتسالا عيطتسم هنأ نقيأو « ءادعصلا نوتسرملب

 « اسنرف ىأر ريغب ةمزآلا ل> ىلع لمعي أدبف « اسنرف شويج نع

 قرشلا ىف عارصلا

 !ترف نياعارص حب

 ارتلجياو

 ىلع دهم نيب ةقالعلا

 ت'ونمؤ اسرقو
٠. 

 ةمز الأ



 مساي ملكت اترع
 ىلع دمج

 قاقتالل ىعسي ىلع دمج

 اهرود ىف ةكرما“

 ريخالا

 تل ل

 نويسنرفلا ابجرحأ ام ةرثكل لملا اذ ه ىلإ تأجل ايسورلا لعلو
 ءادعأ بناج ىلإ زاحنت نأ ىعيبطلا نم ناكف « ءادعلاب اهوهاجو

 لاب تاذ حبصت مل ةدهاعملا هذه نأ تدكأت نأ دعب كلذو , اسنرف

 ٠ ةيجراخ ريزو دوراسن عراساته نمو , مهرذحو ريلجنالا هابقنا مامأ

 ايسورلا دادعتسا ارتلجتال دكؤيل فونرب هبودنم لسرأف ايسورلا

 بنج ىلإ اينج لودلا عم لمعلل

 نأ بحأ هنكلو « لمعلا أدبو نوتسرملب عجشت كلذ ءازإ

 ندنل ىف اسنرف ريفس ىتايتسيس ىلإ نلعأف ء كلذ لبق هسفنل قئوتسي

 انهو « نيتيئارو اكعو رصم لعدمحم حتنم نم اعنام ىرتال لودلا نأ

 « ليولا - نييرصملا نمت  انيلع رج ىذلا أطخلا اسنرف تأطخأ

 ءانسوفن نع ملكتن انكرتت نأ بجي ناكو ءانمساب درلا تحايتسا دقف

 ةوقلا لامعتسا ىلع قفاوتالابنأت دك أو ع ايساق اضفر كلذ تضفرف

 - ىلع دمحب ربق ىف

 لحيل ىعسي ناك , يرخأ لبس نع ىعسي ناكف ىلع دمح امأ

 هيف ىأرق كلذ ىنبسنب مملو « ناطلسلا نيبو هنيي صاخ قافتاب ةلأسملا
 عراسف « اهبقرت ىهو لمآلا ارتلجناب لاط ىلا ةصرفلا عيمضتل ةلواح

 فوقولا نم ادب ةلودلا لاجردجي لف « قافتالانم هرذحت ناطلسلا ىلإ

 ةظحللا ىف هف حتفي نأ ىلعدمحبىلع مرح اذهبو « لودلا ىأر راظتتاو

 « ةعقوملا ةجيقنرظنني نأبهيلعركحو « نازيملا ىف اهيف هريصم حبصأ ىتلا
 هقوست اهتذرف نأ انقوم لجرلا ناكامنإ « ةفاخم اهتجتن تناك امو

 ريثك ىف هرومأ فرصي نيح ذنم نأكو « عفدملا مف ىف هعضتو هفتحل

 . ةسايسلاو ةردقلا نم

 ناللربلا ىف ةنانر ايطخ اسنرف ةحلسأ تناكف « ةكرعملا تأدبو

 ةمساح ةيلمع تاوطخ ارتلجتا ةحلسأو , فحصلا ىف ةنانط تالاقمو



 - اماه

 ؟مونو ةنس وينوب ىف ىرفوج بئاتلا أدب . ..! رصمل ةراسخ ةياخ

 ىلع دمرت انرف ىفقتنأ لعاسنرف مرع هيف دك أ اغيلب انابب ىسنرفلا ناملربلا ىف ىقلاف

 ةيروطاربما ءادشنإ ىلعةنواعملل اهدادعتسا نلعأو ء بنج ىلإ اينج رصم عم
 , ©) ايسورلا دب ىلإ تراص ىتلاا ةينامثعلا ةيروطاربمالا نزاوت ةيبرع
 نأ نلعأو ىرفوج مالك دب ديأ ايوق اباطخ ريبت قلأ ليلقب كلذ دعبو
 تبواجتو , ران اسقرف تلعتشاف ءرصم نوعب نوهرم اسنرف فرش
 رقت نأ ةلدتملا تلوس ةرازو كلمت لف ءادعلاب ىدانت فحصلا

 نققيأو ء هريصتو ىلع دمت بحاصريبت اهلحم لحيل تلاقتساف , اهعضوم
 ىلاعلا بابلا ىلع طغضلاب ريبت ليو , ةلاحال ةعقاو برحلا نأ سانلا
 نوتسرملب لصتي دكيلف , ةرشابمىلع دمع عم حلصلا دقع ىف عارسآلل
 ايسوربو ايسورلا نيب ةكرتشملا ةرك ذملا عيقوتب اسفرف أجاف ىتح كلذ
 ىف ةحالملا ةيرحو ةلودلا ةمالسل اهنامض ابق نلعت ءارتلجيئاو اسعلاو
 هتايح ىدم ماشلاو ةيثارو رصم ىلع دمحم منممو « قياضملا

 ةدهاعملا هذه نأ « نيترمال م نلعاف « ًاران اسنرف تدقوت كلانم
 طروت نأةفاخ باوتلا سلي عمجي نأ ريبت ىشخو « عةسايسلاوارتوو»
 «ناطلا» تلاقق تلكلا ةمأس املاك ملءو ءثيرتق , برحلانالعإ ىف
 ةناهإ ةدهاعملا نأ م ةدكؤم ابيدلا تباجأق « انل تيثت ال ابوروأ نأ »

 هبام ىلعهسفن بيليقىول تح «اهل وبقنم اهعنمب اهفرشنإ ع اسفرف ابلبقتال
 كلمي مل« جاتلا عايضنم ًارذح اهيف طروتلا فوخو برحلا ةهارك نم
 ةروثلا درا دهاجأ ىتاو - لاقف بامج تايركذ هيلإ تداعو هباصعأ
 ىعش بح كلذ ليبس ىف تضترع دقو « تاونس رشع ذنم اهناقع ىلإ
 ايوروأ ىف مالسلاب ىل نونيدم ممإ « عايضلل قايح ىحو ىتحارو.

 ةوؤلا ةزاخ تسبلوا نوبحنأ « مهنم قازج اذهو « مهشورع تاشو
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 اسقلا ىنودنم اددبم لوقي داعف بتعلا اذه هفكي ملامأكو « ةنالع

 نولصتسف ء برحلا نويلطت نإ « ليمجلل وركن نإ ه ايسوربو
 .قرعأو ىتقرعي هنإ « هلاقم نم رعلاقلطمىناف « كلذ ناك ناف ! اهران

 « (') اردق مكل فرعي ناكنإ ىرتسو , هعم ممافتأ فيك

 هسفن ىلع ىثخي ناك ؛ ديدهتلا نم رثك أ عيطتسي لجرلا نكي ملو 1

 فرعي نوتسرملب ناكو ؛ نيلوك أملا لوأ هلكأي نأ ةروثلا رمت نم ١ رسم
 جمتحاو « ةرازولا ىف هوالمز هبراثو , انانج هنم ديدهتلا زب ملف , كلذ

 . ديريام لعفي نروبلم هكرتف « ةلاقتسالاب ددبف , دنالوه دروللا هيلع

 برحلا ىلإ قاسنت اسنرف هتودع هذبف ءرشيتساو رصيقلا للهو 0-0
 . بيرق نع « سيراتملا كلم » عرصم هينيعب ىري نأ اجرو , ةيضار 0

 .ةموصخلا تراطتساو:برحلاب اوبحرو ,ناملآلا سلق ىف دقحلا لعتشاو

 .نم امبنيب رمآلا لوحو. ٠ نابعشلا رك انتو , نييسنرفلا نيبو مهنيب
 + نام الار عاش ركب ىداتق  نيرلاف ةموصخ ىلإ لعدمحم ىف ةموصخ

 ىتاملألا رحلا نيرلا اذه , محل نوكي نل
 -: نيترم ال هيلع درف
 هيعدت ىذلا ىتاملآلا نيرلا اذه , انل ناكدقل

 . هوبأ ناك ثيح ىلإ لفطلا ىضميسو

 ! كلذ ىلع هللا ىلع دمحم دمحيلو ٠ اسنرف ىلإ نيرلا دوعيس ىأ

 .ىلإ لودلا بيحي نأ ىلاف « رظنتي ىلع دمحم ناكنيحلا كلذ ىف دك
 ةكرعملا هنع لجنت ام بقري ثبلو , ةكرتشملا ةرك ذملا ف تبلطاه 00 1

 لنولوكلا لزنق ءرظنتن مل لودلا نكلو ءهلجأ نم ارتلجتاو اسنرف نيب
 زكرم حبصأو زيلجتالا ىعاسمب ماشلا ىلاوش راثو , توربب دنع ريبيان نتن نو
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 ل ملا

 ىزيلجنالا لوطسالا عطقي نأ ىشخو  ًادج اجرح ماشلا فىلع دمحم

 . اعرسم مهاربا عجارتف رصم ىلإ ةعجرلا طخ هشيج ليع

 داعو ريبت ةرازو تطقس دقل . ١1 للج رمأب سانلا .ىجوف انهو
 اسنرف نارينب اذاو .. ةيجراخلا نوتشب لدتعملا وزيج ماقو تلوس

 رصمب عنقت و عضاوتلاب ولغلالدبقست اب اذإو « نكسي اهسامحو دمت

 بيليق ىول اهيف رماألا فرصي اهنيمب كالمأ نم رصم امئاكع ىلع دمحم

 اوكرتو نييسنرفلا ةرئاث تأدهىتح مايأالا ىه امو  ىوبه.و ءاشي اك
 هراظتناوابم هقلعت لع هؤارج اذه ناكو , رادقألا هب بعلت ايلع ادمحم

 هتضرعام ليقل وحتلا اذه ىلع فرصتتس اهنأ فرع دق ولو ءاهأر
 هدونج لبع رفولو ءىدحتلا اذه اهادحت الو ,رمأللا لوأ نم هيلعلودلا

 ةبيصعلا تاظحللا هذه لجرلا فقو امو « ةثلاثلا ماشلا برح .انع

 توملاوةايحلا نيب هنأ ىلع دمحم سحأ ؛ ءادعألا دي نم ةمحرلا سمت

 « نيبرصملا نم اديدج اشيج نوكو ءاذلاب انيصحترصم نصحأشناخ
 ةكرعلل دعتساو , ةدحاودي ىف هلوطسأ دحوو مبلكهدونج ىعدتساو

 لينولوكلا ىأرو . ماشلاف لمآلا دققنأ دعب رصم دودح ىف ةلصافلا

 « ىلع دمحم نم رصم ذ- غأ ةلاحتسا فرعو , كلذ ريسات سلراش

 اريخأو . نيترم لودلا طورش ىلاف هفت ةرع هيف تظقتسا ذا

 «ناطلسلا ثبعو اسنرف ةءابخو ءافلحلا تاب رض تخت هرهظ ءان نأ دعبو

 مدقت كاذ ذإو .. رصم ناطلسلا هطعي نأ اجرو . ةيئارو رصم لق

 ةيناطيربلا ةموكحلانأهلدك أو ع ساس لاك لذ لع امسأر هضوافف ريان

 ناطلسلا للعتو .- لجرلا لبقق ؛ةيئارو رصمهل كرت نأىف ضراعتال
 هو - لودلا كلامت ملف هنيع هحالس ىمتح ىذلا رداقلا للعت

 تجتحاو ع رطبلا قفارسالا اذهل بجعت نأ نم س لع دمحم .ادعأ

 عجارتت انرق

 دعتدي لهدم

 ايلعا دمحم ضواةي ريمان

 :١4113 ررامإبا؟ نامرق رصم هب تخطأ ىذلا )معو ةنس ويام ١ نامرفب رمالا ىهتاو



 ققمدملا رثأ

 رصم بعش

 قارغجلامقولا ةمل

 هن

 .فلأ ةئامعب راي هيزجلا تددحو , ىلع دمحترسأ ءانبأ ريك أ ىف ةيئارو

 امو بترلا حنم ىف ةطيسب قوقح ضعب اشابلا حمو ع ىرصم هينج

 . كئذ ىلإ

 ءءانعلا لوطو دهجلا لوط ىلع ايندلا نم رصم بيصن ناك كلذ

 ابحنم امل اهتاحضت لك .ف ترصقو اهبورح لكى تمزبا دق ولو
 < تالاحلاىأ ىف موربملابيصن الإ اهل ًاردقم نكي لف , اذهريغ اهؤادعا

 اذامو سانلا اهمولي ميفق لاوط تاونس دعب الإ هنم قيفت نل ليوط
 .ف تلعف ىذلا ٍقوف لمعت نأ ابيلا بلطي نإك اذامو  ابلع نوذخأي

 تربط مث ابك اح رايتخا ىف ابقح تنلعأ دقل : ةليلقلا تاونسلا هذه

 + ايندلا يوق ,ظعأ عم بنج ىلإ اينج ةايحلا ىف ابقح تتيثأو اهسفن
 .ىرخاآلا بوعشلاواهجش نيب امرف كانه نأ عطاقلا ناهربلاب تتبثأو

 .ءادع طحاو ,ةصاخ ب اسال اهاباف ملاعلل ف رشلادب تدمو«موتللةمينتسملا

 ديمحل نكي ملف ءرصم دونج سوءر لعن ورق ىدم هلك ب رخلاو قرشلا
 نأ اهؤادعأ لواحدقلو . فرشلا ناديم ىف مبحالس اولسي نأ نم

 هنالايلع ادم ب راح هنا نوتسرملاب معزف ءاهقتخ ةمصو نم اوصلختي
 < ابلهأتسيو ةيرحلا بلطي بعش هئارو ص سيلو هسفنل براحت ناك

 ىدتعت تناك ىتلاو لع دمج نفسلا عييت تناكىتلا نان ويلا تاباصعن "اك
 نم اسامح ايف زيلجنالا سلاج تلعتشا ىلا ةظحللا ىف -زيلجتالا نفسىلع
 هقحتستال رجم و لالقتسإلا قحتبت تاباصعلاه ذهن اك نانويلا لجأ

 ريغ تدجو أمل ةيابنلا فاه قاح ىذلا لشفلا اذهل بيس نع رصمتثحبولو

 انرف باسل لمعلابابمايتا و دنبلا قيرط ىلع ابعوق وامه: نينثا نيبيس

 ةناطيربلا ةسايسلا رظن ىف بنذف دنبلا قيرط ىلع عوقولا اماف

 رظن ىف نإك امل هسفن نروبلم درولا رصم داق دق ولو « رفتتيال
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 ققارغالا الاقحتسي الو هسفن باسحل لمعي ىجمه ريغ نوتسرملب

 نم رصميعشههفدي ىفارغجلا عقوملا « نمث» وه كلذو .ليتلاف

 نم فرط ىف رصم تناك دق ولو «نيحلاو نيحلا نيب هتيرحو همد
 . مويلا هارت امع ٍفالتخالا ل كف لتخي خيرات اهلناكل ايندلا فارطأ

 كلذ ىربك ةرجةيبوروآلا ةساسلاهتدع دف اسنرفل ءاهتالا امأو

 ىوطنتو ىذآلاب اهحراصت اعيمجلودلا ةودع اسنرف تناك ذإ ع نيحلا

 ةنسىفاسنرف برح ىلإ لودلا ارتلجنا تعد دق ولو , ددللا ىلع اهوحن

 قنخ ىلإ ىوعدلاو كلاب اف ء نظلا بلغأ ىف ءاءدلا تباجاأل

 نأ ارتلجنا ىلع لبس انه نمف  قيّقحتلا ةريسي ةباجالا ةنيه رصم

 استرف تيسك دق ولو. ءاشتام ىماألا نم ىتأتو ءاهدي ىف لودلا عمجت

 تلاملومهفتومزيلجنالا ريغل اسفلا وأ ايسورلاكةدحاو ةلود ابفص ىلإ

 , كلذ مبفتنأ رصم ىلع ناكو , فاصنالاو لدعلا بناج ىلا انتيضق

 دعيف . .! ربتعت نل رصم نكلو « نيحلا كلذ ىف اهباصأ امب ربتعتو
 ريخلا نولم وي سان رصم ىفلازال ةرماظلا بيلا هذه نم نرق فصق

 . ىرنساك ىلع دمحم اهتتايخنمىكنأ اهدي لعمهوازجناكف ءاسرفىف

 ةلوا ع كبلاوأ سبللا لبقتال ةحبرص رصم ةلواحت تناكو

 اهريضحتو ء ديدج نم اهنيوكتو ةيمالسالا ةلودلا ضاهنال

 ىقجامدنالاو ابجالسب اب وروأ ةعفادمو ع اهرصع نيبو اينيب ةقفاوملاو

 اقيقوت رصمتقفودقو , ايلهأو ايندلا عمريسلاو , ةيوروألا ةعومجملا

 عيطتسي نم اهئانبأ نم تيلعو ابقفارم تمظنو اهشيج تدعاف : ابيط

 لوقي 5 تافارز تلبقأ بئاصملا نكلو . قيرطلا كلذ ىف ىضملا

 ناك اف «ءارولا ىلإ اهدرت نأ ىلع ابلك ايندلا تعمتجاو . ريبسكيش
 ىلإ ٍبوكتام برقأ ةعزه ىف ابجالس ىلست نأ الإ هذه ةلاحلاو اه

 رقظلاو رصنلا

 ةكرحلا ةققح

 ةيرصملا



 ةمرم ادم ىلع دمحم

 ل 00

 قيض اماضق « لئالق تاونس ريغ كلذ دعب ىلع دمحم رمعي مل

 تصق نأدعب هل ضف تفرع دق ايندلا تناكو ء نزملا ىداب ردصلا

 ةناتسالا ىف هؤادعأ هاقلت ءبوص لكنم ريدقتلا هيلع لاهتاف  هحانج

وقنخ ىذلا لمآلا اذهىف متعرج لوه اوسحأو ع ىمالاو عومدلاب
 « ه

 نأ نياجنالا حتسي ملوى فرشلا ةقرف ماسو نييسنرفلا كلم هيلا تعبو

 ىح , لضفلاب فارتعالاو ريدقتلا ىلع ةمالعك ةنيفس هلا اوثعمي

 « ! بيحرتلمجأ هب بحريو ارتلجنا ىلا هوعدي لسرأ هسفن نوتسرملب

 هنع بهذ دقو داعو ابيلا بهذ « ةئاتسالا ةرايز لضفو ىنأ هنكلو

 هرهظ ىلع لمحي نينايثلا وحن ىثمب لجرلا ناكو . دحي ناك ام ضععب
 لوهذ رصم ىلع ميخو ء ابتحت ءوني نأ دبال ناكف ةعجافلا ةبنخلا هذه

 مانو « مهيلع دتحاو هلامع ضعب عم ةرم مصتخاف « بيصن هنم هباصأ

 رذتعاف . هئارزو ضعب ىقليل حاصلا ف ضبن مث ءابرطضم امون هتليل

 ةرهاقلا ىلإ ىضمو لزن مث ءام ءاكب ىكبو هتكيرأ ىلع سلجو « مهنع

هلاجرو هءارزو مهت1نأدعب «سينيالو ملك تءال ةيدومحملا قيرط نع
 

 . ةلابخلاو ردغلاب اعمج

 قفهلضفب فارتعالا الا مبعسي لفهوذأ امب زيلجتالا هؤادعأس حأ انهو

 قحلا فو . .» لوي نوتسرملب ىلا ارتلجتا لصنق بتك تاونسلا هذه

 ضبني نأ عاطتسا دقق ء مظعلجر ايلع ادم نأىف لادجال . ىديساي

 هتعاجشب ةرهشلاوةوقلاوحنهقي رطقشيو ءلاملا ةلقو بسنلاةعاضونم

 90 عهتكحو هترئاثمو درتال ىلإ

س رملي: ىلا ىارج نم ل
 ا 444 ةنم سطسقأ ه 9 وت

 719 ص ليودود نع



 الع

 ليلقي كلذدعي تام ىذلا لجرلا ىف ليق ام لمجأ نم اذه ناكو
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 ضعب رثأ ىف اهضعب تليقأ ىلا مئازبلاو « ابلكراطخ “الا هذه ءازأ

 ىلا ىمارتو ء نوكنت نأ تكشوأ دق ممرمأ ةياهن نأ نامثع ونب سحأ
 رطخلامبل اديفءابلالتحاو ممدالب ميسقت نم لودلا هيلع ماقتتام ميه

 نم ممدالبب صلخب لييس ىف ريكفتلا ىلإ كلذ ممزفحو عايلج احضاو

 . بناج لكن م اهب طيح توما اذه

 نرقلا لئاوأ ىلإ عجرب ميدق ايروأ رطخم كارتألا ساسحإو

 ايكرت ليزتنأ لع ةينلا تدقعو ايسورلا دعاس دتشا نيح ع رشعنماثلا

 مهشويج راسكنا نم اودجو ام كارتآلا لاه دّقَف ء ابعضوم نم

 برغلا نم ىنوروآلا طغضلا ببسي ايلاتتم امشاكنا مهتلود شاكناو

 نأ الإ كارتألل ناك امو ء سورلا دب ىلع لامشلا نمو اسفلا دي ىلع
 ىتامثعلا ىركسعلا قرشلل ةنيبم تادهاعممهئاضم] دعب رطخلاب اورعشي
 ىلإ ابروأ بلق قيرطو رجلا اهب تملس ىتلا 0148 زتقولراك ةدهاعمك
 ناقلبلا.نم امهم ا.زج اهب تدقف ىتلا ؟؛/1م, زتقؤراسب ةدهاعمو «اسعلا

 ايكرتاتلذأ نيتللا رابو١ ىسانو ١/4 ىج انيكك كشتك قدهاعم وأ

 0 . سورلل

 اهتضهت بابسأ اوفرعو ابروأ ةوق اونيبت دق كارتآلا نكي مل
 وه قايثعلا لالحمضالا اذه بيس _رأ مهنظ ىف عقوف :اهقوفتو
 نيحلصملا راكفأ ترحيا مث نمو , نيلوآلا مهدادجأ نتس ىف مهطيرفت

 دعي ةيمالسالا دالبلا نم.ايكرت ريغيف اهارتس ىتلاك ةيفلس ةبجو مهنع
 ىذلا ديحولا رطاخلا وه لب ءادج لومعم قلسلا ريكفتلا اذهو .نيح

 قوفتلا ىلإ ةدوعلاو ممرومأ حالصإ ىف اوركف اذإ مهئامفأ ىف رطخم

 اك _:ىفعرمصرلا

 ةيحالصأ ةكرح

 ١ ثيح نورصتني مدادجأ ناك دقف . مايألا قباس ىف م ناك ىذلا
 مد



 لاخدل'ىف ريكفتلا
 ةيورو"الاةمظن“لا
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 ىف ببسلا اف . . ابلهأو ايندلا نوسوي معؤابأ ناكو ؛ مه نوءزهني

 اونيبتي نأ لسبق نوملسملا ناكو ؟ مهرومدقو مويلا مهزجع
 هنأ نوريو ء « مالسالا ىف نوشيعي » ةيرغلا ةراضحلا ةقيقح

 مهب لزتت بئاصملا دكت ملف . . ةعفرل و ةمظعلاو رعلل ديحولا ليبسلا
 مالسالا رئاعش ىف طي رفتلاوهديحولا بيسلانأ مهناهذأ ىلإ ىرج ىتح

 نم طقلا اذ هه ؛ تاوبشلا عم لاسرتسالاو ايندلا ىلإ فارصنالاو

 لكفو « ليلق دعب برعلااةريزجو رص٠ىفو موراا ايكرتىف هدحت ريكفتلا
 . اهرطخ ىحيو ابروأ مامأ هشويج رسكتت ىئالسا دلب

 ةينامثعلا مظنلا ىلإ دادترالا ىلإ كارتالاب باهأذ كب ىثتك أدب
 هذهب اولجعنأ نوحلف» مهنأ هينطاومل دك أو ءارب ماصتعالاو ةميدقلا

 اذه. نمآن منييسايسلا نمرهظنأ ثبلي ملف « نامل ودم ةمظن أ ىلا ةعجولا

 اهكلو . نيح ىلإ ةلودلا تشعتتاف ع ليربك ةرسأ ءارزوك هي ذخأو

 . قيمعلا ابموت ىف تلسرتساف تداع

 هبيس امنإو , مهلالحمضا درج سيل رمآلا نأ كارتالا فرع انه

 ميظع ريغت اهلمش امنإو «ناملس مايأ هيلع تناكام دعت ل ابروأ نأ

 نكي ملو  رفظلا ىلإ ةعرملا نمو. ةوقلا ىلإ فعضلا نم اهب ضيف

 ' تناك دقف «هبجو ىلع كلذ اونيبقيا دهج ريبك ىلإ ةجا . كارتألا
 ىلإ جاتحيال احضاو اضرع رمآلا مهيلع ضرعت مهام ىلإ ايسورلا
 « ائيش اينع ىنغيال اهلاح ىلع ةيمالسالا ةلودلا ءاقب نأ اوف رعف ,نايب

 لوآألا مالسالا ىلإ دادترالاب مواقتال ةثيدحلا ةيوروآلا ةوقلا ناو

 قيرطلا سفن ىف ريسلاب لب « ىلوآلا ةيناهثعلا بيلاسالاب ماصتعالاب وأ

 . راصتنالاو قوفتلانمجواآلااذهىلإابتلصوأ ىتلاو ءابور وأ هتجبتتاىتلا
 ىف اوضمو ردع نماثلا نرقلا رخاوأ ذنم اذه ىف كارتألا ركف

 الو نيدماج - نوريثكلا نظياك  اونوكي لو : نيحلا كلذ نم هذيفنت



 سل ع

 ةعساوتاوطخلاجلا اذهىفاوءطقينأ اوعاطتسا لب ءدانعلا لبع ني رصم
 دجو اممبرو . ىريكلا برحلادعب نويلاكلا هاتأام فاعضأ لداعت ادج

 وه سانلا نيب دئاسلا ىأرلا نآل ء«لوقلا اذه لثم ىف ةبارغ .ىراقلا

 ىريكلا برحلا ىتح محدقلا ىلع ةظفاحم ةنكاسس ةدماج تلظ ايكرت نأ

 ىف اهب اوعرسأو ميدقلا اهنع اوضفنف « مهتكرح نويلاكلا ماق ىتحو
 نأ ةقيقحلا نكلو'. ارهاظ افرطت كلذ ىف اوفرطتو ديدجتلا نيدايم

 ةنراقمو . نيطالسلا هب أدبام مامتإ نم رثكأ اولعفي مل نييلاكلا

 نريلاكلاهلخدأ امو ديدجتلا هوجو نم نيطاللا هلخدأام نيب ةطيسب
 ىكرتلا سأرلا سابلب ةعبقلا الثم نويلاكلا لدبتسا دقف . اذبب قطنت

 ءايز“”الابفوروآلاىزلا اوادبتسا نبذاا مه نيطالسلا نكلو « مدعلا

 ةعيرشلاب ىرسي وسلا نوبأقلا نويلاكلا لدبتسا دقو ع ةميدقلا ةيكرتلا
 اولعدأ نيذلا مث نيطالسلا نكلو « ةيصخشلا لاو-ألا لئاسم ىف

 , اذكهو ع ةيصخشلا لئاسملا ريغ ىف ةعيرشلا لح ةيروآلا نيناوقلا

 (1)نيطالسلا هبأدبال مامإ هتقيقح وهو الإ نييلاكلل احالصإ دحجتال
 هدفنا نمار رام ره نأ را ان عا ساثلا عقاد لعلو

 نم كارتالا لّقتني ملف ءاهنم دارملا ضرقلا ىلع فوت مل تاحالصالا

 نوبهذي نيذلاو ؛ ضوينلا ىلإ لالحمضالا نموأ ء رفظلا ىلإ ةميزملا
 ريتعت مرقلا برح ىلإ تناك ةينامعلا ةلودلا نأ نوسني بهذملا اذه

 « ةيبوروألا ةعومجملا جراخ  كلذك نوببوروالا اهربتعيو  اهسفن

 « برح تاقالع  نوكتزنأ دءالو  تناكاه ةيعيبطلا اهتاقالع نأو

 « ةينارصنلاو مالسالا نيب ةلوقعملا ةديحولا ةيعيبطلا العلا ىهو
 ميمالحأ اوةقحب نأ نيبو كارلا نيب لاح رابتعالا اذه نأ نوسشيو

 .ادعلا روعش نأذإ « ةيوروآلا ةراضحلا بيلاسأب دخآلاو.ضوبنلا ىف

 لابرغ قيفش داتساالل ةعوبطم ريغ تاركاذم نم (1]

 ىمايلا عضوا

 برح لق ايكرتل

 مرغلا
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 رابتعالا اذهو .امبنيب امئاق حربي ل نيناجلا نم راقتحالاو روفنلاو

 ناطلسلاف ع عيسملا يارا حالصالا نع نيطالسلا دب لغ هسفن

 «ىراصتلا, دلقي نأ  ةينارصنلا نم مالسالا ىاحوهو  عيطتميال

 اهنوهركي « ةينارصن» ًارومأ «نيملسملا» لع ضرفي وأ , ارهاظ ًاديلقت

 نأ نم هل دبال ناكف . اب دخلا نم عفرأ مبسقتأ نوريو
 ء حالصالا هوجو نم بلطي ام لك ىف رذحلاو ةانآلا عنطصي

 ىدعتتال ادج ةقيض دودح ىف الإ ريبغتلا كلمبال راك لب
 فارطالا ةيمارتم ةلود ناطلس هنإ مث ء هرصقو هسرحو هدنج

 شيعي ىذلا ىرغملاو  بيذهتلاضعب بذيملائانويلا مضت . ىحاوتلاو مبا نام
 نشُلا براحلا ىدركلاو عداولا رضحتملا ىرصملاو ةتصرقلا ىلع

 نأ عيطتسي فيكف «ديدشلا فينعلا كرتلاو ىودبلا ىرطفلا ىنرعلاو

 مهعمجي نأ هل فيك  نيع ةفرط ىف ادحاو اماظن اله ىلع ضرفي
 ةلئاهتمةدحو ةيناهثعلا ةلودلا لعجيو « مونيب ىوسيو دحاو ءاول ىف مهلك

  هتلاحتسا ىلع كلذ عاطتساناطلسلانأب هو « الثم ارتلجناواسنر فك

 هددبنت راطخالاو بناج لك نم هب طيحت لقالقلاو هعيطتسي فيكف
 درل بورحلا هتدفنتسا الإ هتتازخ لدي شرق نمامو ء موي لك

 هنيعتالابو روأو هعيطتسي فيكو . نييثاولاونيجراخلا تبكل وأى دعلا
 « لمعلا ةصرف هل كرتت داكتال اسور هذبف « ىدجيلا ديفملا نوعلا هيلع

 لخدتت ابوروأوهعيطتسي فيك لب « نتفلاو بورحلا هيلع ريثت أتفتالو

 هذه ىف ةمزاللا ةبيهلا ىلع هل قبت الف هاياعرنييو هتييلوحتو هنوكش ىف
 معزيو « ناقلبلا ف نييحيسملاةيامحقح ميسفت آل سورلا ىعديفءلاوحألا

 زيلجنالا ىريو , ةسدقملا ىضارآلا ةياعر قح مهسفنأل نويسنرفلا

 عيطتسي فيك «ةدايزو ناطلسلل امابيف مهل ذوفت ةقطتمر حلا رحبلا نأ

 فك لب «ءاتب معقب وأ ا.أشمماصي وأ ارمأدقحي نأ هذهةلالاو ناطلسلا



 دع العن ادسلل

 ةثيدحلا .ىدابملا مهيلإ برسقت هاياعر ءالؤهو حالصالا عيطتسي

 اونوكي نأ دب ال وأ رارحأ مهني ناطلسلا نوحراصيو ا نونمؤيف

 ءادرضأو اون اعمصت مهحصت اذإو , اوصعرمأب مذخأ اذان « ًارارحأ

 « ةلمج ةعاطلا ىلع اوجرخو اوراثف ءانيعم ابوروأ لود نم اودجوو

 نكي ملف مهلالقتساب ايوروأ تفرتعا ةعاطلا ىلع ناطلسلا مهدارأ اذاف

 1 :ةنالكتسالا' اذه ءارخلا نعل

 ةكرح ةساردىف ىضملا لبق اهباسح بسحت نأ ىخبني رومأ ابلك كلت

 مدعو رفانتلاكىرخأ ارومأ كلذ ىلإ ركذنلو ءاكرت ىف حالصالا

يموكحناو نيك احلا نيب ىعيبطروعشوهو , هاياعرو ناطلسلا نب ةقثلا
 ن

 فوختلا نم هبحاصي امو - روعشلا اذه لاح دقق . ةقرشلا داللا ىف

 وأ مهاياوت نسح مهاناعر اوعتقي نأ نيبو نيطالسلا نيب - ةبرلاو

 نكي ملو . ديري ايف ناطلسلا عابتا ءارو نم م ىجري ىنذلا ريخلاب

 دقف ٠ حالصالا هوجو ىلع قافنالل مزاللا لاا نودجي نيطالسلا

 نع زجعت ابلعج ايرزم اطوبه تطبه دق ةلودلا تاداربإ تناك

 . ىرخألا ةيوروآلا لودلا ةمواقمل ةمزاللا ةدعلا ابسفنل ءىبت نأ

 تناهل نيحلاصلا ناوعالاو نيصلخملا لاجرلا نيطالسلا دجو دق ولو

 ىف نييرصملا نم اريخ اونوكي مل كارتآلا نكلو , ليبسلا مييلع

 . ةيحانلا هذه

 حالصالا هوجو قيقحت ىفنيطالسلا لشف بابسأىوقأ نا ودبيو

 هقن نع اب اونعي ملو ' اهبلط ىف نيصلخم اونوكي ل مهنأ وه ضوبنلاو

 ناطالسلا اهيلا أجل : هارك او رارطضا نع امتاو « اهاودجو ابلضفب

 ابنساحم مهنع تباغ انه نمو ءايروأ موجه اهب اومواقيل مهمغر ىلع

 نيطالسلا هجو دقولو , حيحصلا اهبج وىلعاهنم ةدافتسالا اوعيطتسي لف

 نآل «ىوقأ نانبلاو معأ ةدئافلا تناكل ةيع رلا حاصل حالصالا

 ةناملاةلودلا رقق

 نيطالسلا ناك له

 بلط ىف نيصلخم
 حالصالا



 قزلا بعشلا روق
 حالصالا نم

 ةيفلسلا ةكرحلا لشق

 ل *ع

 سوفت ىلإ ىهف « كوام ةراضح ال بوعش ةراضح ةيرغلا ةراضحلا

 نس اند ن7 اهرومش نىك ومف ن اووينوأ نيماكا
 ناطلس هيجوت وأ كلم ءاحا ىلإ ةجاحلا نود ابقيقحتل وه

 ةراضحلا نمترفت ىه اذإ ةيمالسالا بوعشلا ىلع مولال انه نم

 محي نماب رضاويلإ ةوعدلا ترتتعا دقف, أبيف ريخلا هج و نيبنت ل وهب رغلا

 ءمحل عوضالا نم اتول اهئدابم عابتأ تريتعاو , نيطالسلاو , كولملا

 ةمواقم تدارأ املك هيل؛ "جلت ةءواقملاو دانعلا نونف نم انق ابنع دعبااو

 ىراصتلا ىديأ لع تلبقأ ةراضحلا هذهزنأ كلذ ىلإ فضنلو ءادانع وأ

 نم برض اهراقتحاو ء مالسالا ىلع ةينارصتنلل ةرصانم اهئدايمقاتتعاف

 . حيحصلا نمؤملاب قيلخ ىوقتلاو دبعتلا
 هجو ىف اكئاش ابعص حالصالا ليس تلعج لماوع املك كلت

 نم ةدحاو ةرمث رمثت نأ ليق اهلع اوليغتي نأ مييلع ناأك٠ ناطالسلا

 حيرات ةسارد دنع اهباسح يسحتلف ءاهتاينا ىف دبجلا اولذب ىّيلا راقلا

 ادمحم نأب نيلئاقلا عم بهذنق .ىطخال اناسعو , ايكرت ىف حالصالا

 ناب قرف ذإ ىجحأو ردقأ اذهل هنأو , ناطلسلا لشفنيح ىف قفوايلع
 « تابوعصلاب ءىلم ناديم ىفو فارطألا ةيمارتم ةلود ىف لمعي نم

 نع زجاع رضحتلل لباق دود م نمآ دحتم دلب ىف لمعي نم نيبو
 .اهلط اذإ ةمواقملا

 ةرخأتم تءاج اهنال كب ىثتك اه-ىدان ىتلاةيفلسلا ةوعدلا تلشف

 نوركفي نيطالسلاأدبف - نولوقياكةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف  آدج

 ىلا - ايسور  ىريكلا مهب مودع اهتجبتنا ىلا ليسلا ىف ريسلا ىف

 ةيوق ا نم لقتتت نأ تعاطتسا

 ةيراحع وه ليبسلا اذهو: ةيورواألا ةسايسلا ف باسح لكامل بسح

 ةيوروآلا ةراضحلا رهاظم لقنب ىأ ءابحالسب نورا



 بع ؟ عالج

 ايعيبط نأكو « هرك ذرم ىذلا تلاثلا ميلس ناطلسلا لمعلا اذه أدب

 « ًايرح ناك ىامثعلا فعضلا ربظم نآل , ةيرملا ةحانلاب أدب نأ

 لك الا بسحتو بورحلاب مت6 تناك اهلك رصعلا حور نآلو

 دوجو ىعدتست تناك ةلودلاب تطاحأ ىلا راطخاألا نآللو ء باسح

 ماظن » ىلع شيج دادعاب أدبف ٠ اهتبيهو اهنايك ابلع ظفح ىوق شيج

 هل. نيبت ىتح كلذ ىف ىضمب دكي لف , محدقلا شيجلا بناج ىلإ « ليج

 نل ميدقلا شيجلا نآل , هيلإ دصق امف باوصاا ىلع نكي م هنأ

 ىلع ءاضق ديدجلا شيجلا اذه مايق نال ع بللط ايف ىضعي هعدب

 عارصلا اذه ةيراشكتالاو ناطللان ب عارصاا أدب ع , مدعلا

 . هتكرح ىلع ءاضقلاو هلتقب ىبتاىذلا

 ىبايسلاو ىعامجالا ةلودلا ماظن ىلع لخدي نأ كلذك ملس لواحو

 ابيلع ىرج ىئتلا ةنسلا نع عالقألاو « عاطقالا ءاغلا وهو « امبمالي دعت

 ىلع مهتءالو رصقو ةالولاو لامعلا ىف ةبيرلاو ككشتلا نم هفالسا

 ىضمنا دق عاطقالانامز ناكدقف ىلوآلا ةلأسملا نع اماف . ةدحاو ةنس

 .بفتراك دقو ع ةديدجلا ةلودلا لاوحالا مالي دعي ملو هلك ملاعلا ىف

 ناك ذإ ع هنم ةدئافلا هجو مدعناو هماظن دسف دق ىكرتلا عاطقالا

 هل اومدقي نأ لع تاعاطقالا هلاجر عطقي  ىضم امف  ناطلسلا

 دنجلا اومدقي نأ نعاوفك نيعطقملا نكلو ع كلذ .اقل ةيرح تامدخ

 اك الم اوحبصأت لالحمضالا تارتق مهتاعأو ع ىنرحلا نوعلاو

 ىلع ىضقي نأ ميلسدارأ . هيف نوفرصتنو .هنوثراوتي ممدي امل نييلعف

 « ةلودلا ىضارأ ىلإ هبحاص هنع توم عاطقا لك مض ررقق ةلءلا هذه

 ديدجلا شيجلا لعقافنالا ىلع ةدرتسملاتاعاطقالا هذه لخد دصرأو

 هرد -- ءايوقالا ءارمآلا وأ ) عاطقالا ءارمأ بهم نأ ايب.دب ناكانهو

 نع امأو . مهنايك ىلع ءادتعالا اذه درا ( نومسي اوناك اك - كي

 عاطقالا ع



 سس © عر سس

 فكي نأب قيلخ ةئس ىلع ةيالولا رصق نأ ملسدجو دقق ةيناثلا ةلأسملا ةلودلاةالوهلظت ليدعت

 سا ةيساس ثاقالع اكنأ

 ابوروأ لودو اكرت

 ىرتشتو عابت ةعلس ةيالولا لمجي نأ قيلخو , حالصالا نع ىلاولا دي
 ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةيالولا نوكت نأ ررقف « ىشرلاو لاملاب

 ءامدقلا ماكحلا ىلع قيبطتلا ريسع ماظنلا !ذه نأ ناطلسلا دجو انهو

 ءاهراصتا ال اهءادعاو ةلودلا بائثذ مبسفنأ نوربتعي اوناك نيذلا

 ملف « اهنييو مهني ةلصلا اوعطقيو اهب اوبثيل ابفعض وأ اهتلفغ نوبقرتي

 . () اليوط ليبسلا هذه ىف ىضملا عطتسي

 نع ةيمهأ لقت ال ىرخأ ةوطخ ةلودلاب وطخم نأ ملس دارأو

 < ةبوروألا ةئيلا ف ايكرت لاخد ال ىلوآلا ةلواحاىهو ع هب أدب ام لك

 اهريغو ةلودلا نيب « ةيعيبطلا م ةقالعلا نأ ىلإ ةراشالا تقبس دّقف

 ىلع نايحلا عمتجي الف «ءادعو برح ةقالعتناك ةيوروآلا لودلا نم

 نكيل كلذريغففو « ةئراطةلأسم لحل وأةدهاعمءاضمالالإ ةدحاوةدئام

 نم عونلا اذه ناكو . لاضنلاو برحلا ريغ اهريغو ايكرت نيب دجويل

 بابسالاعطقهنأل ءلودلانماهريغنعاهرخأت ببسوايكر تةلع تاقالعلا

 ولو ءاهناكمىه تمزلولودلا تمدقتف « ايسايس اهل زعواه ريغنيب واهنيب

 نم اهريغ عم بنج ىلإ اينج ايكرت تراسل كلذ ريغ تاقالعلا تناكدق
 نيبناجلا نم الكت لصف ىلا ةقيحسلا ةوهلا تدجو الو :ايروأ لود

 .تاقالع لودلا نم اهريغوةلودلانيدج وي نأ ملس دارأق ءرخآلا نع

 كارتالا نيب ةلص اونوكبل . ابروأ محاوع ىف ءارقسلا ةماقاب « ةيساسم

 «تديفنتلا روسيم رمآلا اذه انل ادب امرو . هف نوشيعي ىذلا مثرصعو

 ىدل هولثمي نأ ديري نيذلا .ارفسلا بدني نأ الإ ناطلسلا لع اف

 نيذلا لاجرلا ناطلسلل نيأنم نكلو  رمآلا متبل برغلا تاموكح

 ةروشنم ريغ تارك دم : لابرغ قيقش ذاتسالا )١(



 ب معهد

 ىف ةيساسلا طاسوالا ىف نوجيدنيف : ةمهملا هذه لثمب مايقلا نوننحب

 ىلإ امنوبنيو هلاوحأو هرابخأ نوعلطتسيو « هيلا نودصقي ىذلا دلبلا
 تابوعص هوبودنم ىقلو ءانيب الشق كلذ ىف ناطلسلا لشفدقل ؟مهتلود
 مهروفت نع ةئشان تابوعص ىهو .ءارقسلا فئاظوب مايقلا ىف ىربك

 ءدالبلا هذه عئابطل مهمبف مدعو ةيبوروآلا ةراضحلاو ابروأ نم

 ىلا تابوعصلا نم كلذ ريغو « ةيبوروآلا دالبلا ىف ةايحلاب مهقيضو
 ةكرت ةرافسو ناونعب «تيرهو هعضو ىذلا باتكلاىف ةلصفم اهدجت

 ىدنف الع اهاقال ىلا تاب وعصلا هيف فصي «راوتكر يدلا ةموكح ىدل

 مايقلا نعدزجعو 14٠1 ةنس ىلإ 19/917 ةنس نمييرابىف اكرت ريفس
 ءارقسلا ءالؤه نم دري مل املس نأودبيو )١( بواطملاهجولا ىلع هتمه

 « كلذرم ءىثب مهفلكي مل هنآل ء رمآلا لوأ ىف ةيسايس ماهمب اوموقي نأ

 نأ دارأ امنإو ءلودلا عم ةيسايسلا هلكاشم لح ىف مهيلع دمتعي ملو
 عالطضالا ىلع نورداق نابش ايف جرخيف سرادم تارافسلا وكت

 باطلا نم ارفن ةرافس لكب قحلا هنأ ليلدب « ىجراخلا ليثعلا ماهمب

 ملعتلا ىلع ربصلا هب لطي مل نابلس نأ ديب . ضرغلا اذهل كارتآلا
 ةيوروألا مصاوعلايف بقي نأ, تك او ءفك نأ ثبلي لف ءدادعالاو
 نيرداق كارتأ داحيإ نم ةلودلا نكمنتمل ذإ «نانويلا نم لامعألاب نيمئاق

 فنررقلا نم ىناثلا فصنلا لالخالا تارافسلا مابمب مايقلا ىلع
 00 عساتلا

 لوتسءءارزو رجم انتا سلجم ءامثنا لواخل , حالصالا نم ىرخأ اهوجو ملس دارأو

 لئاسم كلذ ريغو , ةموكحلا نوكش نع نماضتلاب لومسم ءارزو

 ىحاوت:نم هركذرم امف هقيفوت نم ريك أب اهف هقيفوت نكي ملف ء ىرخأ
 ميدقلاو ديدجلا.ىشني نأ دارأ هنأ ىههلك كلذ ىف ةلشف ةلعو ءحالصالا

 (1) 7عطععز انتمع ُةصطقمددلع 1ع وانع 5هانك 1ع لل عءامأتع



 ىلع ةيترقلا  ةلحارثأ
 كارت الاس وفن ىف * لا

 ىناتلدرم

 ىناثلا دومحم ناك له
 الع ادمحم رثات

 ةععرلا نيمأت

 مس 8 سس

 ميدقلا لزأملا ةلازا نم دبال هنأ مفي نأ هيلع ناكو , هلاح ىلع قاب
 ش 4 ديدجلا ةماقإ نكمي ىتح هراثآو

 ةينلا نكلو « هلتقب رمآلا ىهتناو ,بلطام كاردا ىف ملس لشف

 ددهت حربت مل راطخالا نآل , نيطاللا ناه ذإ حرابت مل حالصالا ىف

 مهلاديدقو ء حالصالل ىرخالييس سأعلا ىلعني رب اوباكف ع مهناجيت
 ةرم مونللذولستسي مهكرتت نل ابروأ نأ رصم ىلع ةيسنرفلا ةلملا دعب
 فالتخالا ضعبىلوالا هذهنع فلتختةديدج ةلواحمب اوأديف ع ىرخأ

 نم ملعت دقو «ىناثلا دومحم ناطاسلا ةديدجلا ةكرحلا هذه دب

 كلت تناكف ( ديدجلا ءانب نم ءزج مدقلا ملاعم ةلازا نأ ميلس هفلس

 ءاشناب ادبي نأ لبقف * اهلط ىلا ديدجتلا هوجو نم هجو لك ىف هتطخ

 كيلامملا ةحبذم نمادج هبشلاةبي رق ةحبذم ىفةيراشكسن لا داب أدي دج شيج
 . ةنس ةرشع سمخب كلذ لبق كيلامملا لع دمحم هعبات اهيف دابأ ىلا

 لامعاللا نم ريثك ىف ايلعادمحت هلاو رثأت ناكواثلا ادومحمنأ ودبيو

 نأ ةقيخ تناك ىلع دمحم اهيلا قفو ىتلا ةضبنلا نآل كلذو ء اهم ماقىبا
 ىف عازن الو.« حالصالا اوبلط اذإ ماكملا اهرثأتيةملاصةودق نوكت

 قيفوتلا اذه قفويهآر نيح « دومحمس فن نم اياجعافداص هبولسأ نأ
 ةعاسايك رت تناكو ع ناطلللا شويج اهيف تلشف ىلا نانويلا برح ىف

 اهتعرشأو اهيراوصو اهتدعاق ديدجت ىغبني ةنيفسب » هبشأ اهرومأ ىلو

 اهيف ءىث لك رييغت ىغبني ناك ىأ )١( «ابت راحو

 زكرم نسحب نأ لبقهل يس ىف ىضملا عيطتسيل نكي مل ادومت نأ ديب
 ىلع دمحم بورحو نانويلا ةروث تناك دقق « لودلا رظن ىف ايكرت
 ضيضحلا ىلإ ةلودلا ةعمسب تطبه دق كلذ نع تأدشن ىلا نامزآلاو

 (1) ظموءاطحسل؛ : آم 1م نسنع عع لع 1دمدتسمقأا
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 ع 7و هنيحب

 ادب نأ ناطلسلا دجوم ,. اهكح ماظن ىف وأ اهف ةقث ةلود ةيآل دعي لو
 . ةلودلا ىف مهنم نييحيسلللديدج عضو داحيإو « هاياع رلاح حالصاب

 نوقثبالو ةءوكملا نوهركي نيململا هاياعر نأ كلذك سحب ناكو

 شرعلا حبصي نأ » ديري هنأب ىدنفا سيئرلا ىلإ نلعأو ردابف , اهيف
 ىتحو « تارداصملا ءاغاإ ررقأ ىلا . هتاخم ال بعشلا نمأم نآلا نم

 بعاصملا نكلو () « مهئابآ ثاريمب اوعتمتي نأ مل نيرئاثلا دالوأ

 تنأكف أدبام م“ نأ نيو هيب تااحا دب تطادحأ ىلا ةريثكلا

 , هكح لاوط لغاشلا هلغش ايسورلاو ىلع دمم بورحو نانويلا ةروث

 ةينيطنامسقلا نيسحتل اهضعب ةطيسي تاحالصإ نم رثك أ عيطتي ملف

 عيرأ ىلإ ةلودلا ميسقتك ةرادالا ىحاون لوانت ابضعبو «اهميظنت

 فرعت تناك ىتلا ةميدقلا الق رشع ةيناقلا لحم لحتل ىربك تايالو

 ةموكحلاو طالبا لاجر ىلع هضرف وفروألاىزلالاخدإو م تالايالاب

 . رطخلا ةئيلق ىرخأ لئاسم ةدع كلذ ريغو
 هوجولا هذه ىف ًاصلخم نكي مل دوم نأب قطنت ثداوحلا نأ ديب

 هتحت قم اربظم لودلا مامأ عنطصي نأ ىغبي ناكامبإو ء اهيلط ىلا

 ىلع صرح وأ لعفي امب نهي نكي مل لب ءاهرخأتو ةلودلا فعض
 لجر لاومأ رداص ةرداصملا هئاغلإ نم طقق نيعويسأ دعبف , هعابتا
 ىدنفا سيئرلا كالمأ ةرداصع كلذ ىلع بقعو . ىشتيش همسا ىدوب

 كلذ ىلإ دوم ناكو ؛ مايأ ذنم ةرداصملا ءاغلإ نوناق هيلإ نلعأ ىذلا

 . عاضوالاو ديلاعتاب ةنابتالا ريثك , هلاجزو نيدلل ريقوتلا ليل

 هبسنأ سانلا بضغ غلبو , مهطخسو سانلا فواخم هتافرصت تراثاف
 , نيلسملا لعىراصنلا ةآلامع همهتأو قيرطلا ةعراق ىلع شيورد

 ةمهملاب ضوبنلل اًئفك دوم نكي مل عقاولا ىفو , ريصملا ءوسي هرذنأو

 (1) ظمععاطمملغ, 0م. (ماغ 1”, 7

 حالصالاو ىتاثلا دوم
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 رعش ناكو « حالصالا ىلإ ةجاحلا سحب ناك دقف ال ضرعت ىتلا

 ملو .ةريصقتارتق ىف الإ ربظتل نكت مل هءارآ نكلو « ابوروأ قوفتب
 ىذلا تقولا ىف ًايكرت لظو . ىربكلا لئاسملا مبفل ةقاط هل نكت

 ردقت ىف اريثك نوخرؤملا غلاب دقو « كلذك نوكيال نأ هيف دارأ

 . هلخدأ ىذلا حالصالاو هب ماق ىذلا رودلا

 < ةدئافلا ضب ةلودلا تدافأ دومح لامعأ نأ ظحالن انتكلو

 ةرثك نم مغرلا ىلعو . لقالا ىلع طاشنلا نم انول اهنايك ىف تراثأف

 .تلزنىتلا ثراوكلاو ء اهم ىنم ىتلا متازبلاو اهيفكرثشا ىلا بورحلا

 ابنم ىوقأ هتومدنع ةلودلا دحن كلذ نم معرلا ىلع « همايأ ىلع ةلودلاب

 دعنملف ءاهتالوو اهتايالو ىلع ةلودلا ناطلس داز دقف , هتيالو لوأ ىف

 ىف اشاب ناملسو , ماشلا ىف اشاب رازجلاك اهيلع نيجراخ ةالوب عمسن

 .نمالابوروأ نم ةالولا فوخ ىلإ عجار كلذ نأ ودسو )١( . دادغب

 .لخدتت نأ ةناخهناطلسي بولا ىف ركفي مك اح ىأ دعب ملف ,ناطلسلا

 درت نأ عيطتسن ايوروأ نم فوخلا اذه ىلإو , هيلع ىضقتو لودلا

 اهتايالو نم ابلخد ةدايزكىرخالا طاشتلا لئالد نم ةلودلا ىلع ادبام

 ةيامح ىف تحبصأ ةلودلا نأ نودقتعي اونا تايالولا ماكح نآل
 ًاديعب دبعلا سيلو ء اهيلع ةروث ناطلسلا ىلع ةروثلاو ءابفتكو ايوروأ

 كفو لعدم
 .ةسداسلا ىف ديجملا دبع هنبأ هفلخو ١معمو ةنس ىتاثلا دوم تام

 .نييباتلا ضعب تنكم ةصرف اذه هنس رغص نأكف ع هرمع نم ةرشع

 .حالصا ىلعلمعلاو ةيكرتلا ةسايسلا يرسم ىلع روبظلا نم كارتالا نم
 .تامدخ ةلودلل امدقناريدقن الجر نيحلصملا.الؤه سأر ىلعو ء ابلاح

 . اشاياضرو اشاب ديشر اه ةللج

 , لايرغ قيفش ذاتسالل ةعوبطم ريغ تاركذم(١)



 د الهال

 الجر ناكو ءهردنل ىف ةلودلل ًاريفس كلذ لبقاشاب دشر ناك

 ىلإ نطفتو ءهدالب فعض ىحاون سملي نأ عاطتساف ءاصلخم اك ذ

 لودلا ةيامح تناك فيك هنيعي ىأر دقو ءابضابنال ةيدجلا لئاسولا

 نأ كلذك معي ناكو اهب قدحأ نيح توملا نمابل ةذقنم ايكرتل

 هلبعأدبي نأ بحأف ءابيق قثت الو ةيلعلا ةلودلاب نظلا نسحتال لودلا

 نالعالا ناطلسلا نم: ردصتسا ىتح ىعسف ,ابوروأ ةقث باستك اب

 ناطلسلا طخ جوتملا موسرملاىأ « هناخلج فيرش طخب » فورعملا

 . رهزلا ىارس نع ردص ىذلا

 ءابف ةهاكفلا بناج قال ةلفاحةرهاظم ىف فيرشلاطخلا نلعأ

 ةقئاطو ايف نيدلالاجرو اهؤالعو ةلودلا لاجر هعايسل عمتجا دقف
 هتقيسو , ةدحاوو ةقلط ةئام هل تقلطأو ء ىسايسلا كلسلا لاجر نم

 ةيلهآلا مظنلا نا » : ناطلسلا ارق مث , فورعممجنماهتقو ريخت ةالص

 ..مبلاومأو مبفرشو مبحاورأ ىلع الماش انمأ نآلا نم اءاياعرل نمضت

 لكلا ا عتمتسي . . بهذم وأ ةلم ةيأ نم عيمجلل قح مينا هذهو

 هززع ىبح تقو ريبك نالعالا كلذ لع ضمب ىلو (1) «ءاوسلا ىلع

 الشاي ديشر

 هناخلج فيرش طخ

 - سدلا لاجر نم لفاح رفت عمتجا ذإ ء رخآ حررصتب ناطلسلا

 اضر مهبطخ كانهو ع نيلتم ةريزج ىف دوهلاو نمرالاو نيينانويلا

 ةيعر كنا « دوهيلاو ىراصتلاو نوءلسملااهمأ لاقف « ناطلسلا مساب شاب

 (؟)ءاميمج كشي ىوسي ناطلسلا نا ء دحاوبأ ءانبأو دحاو روطاربما

 الو اهاياعر نيب لدعلا يقت ةرضحتم ةلود ابنا تدك أف - ايوروأ

 (1) ظموععاطمعلغع : هرر. ءكأ 2.0 9

 (2) ططءلدسأ# : آه 0دععاتمو لث(0ءاءمع ل: 3

 ناطلسلا حيرصت

 ديلاقلا ٍبلَه

 ةيمالسالا



 اها ديشر
 ىلبع لجر

 باون سلجم .اقنا

 مارتلالا مات غلا

 ل #عه8-

 ىلع نيملسلل بصعتت الو ءاباسح ةنيدلا اهاياعر بهاذمل بسحت
 فاغشلا ف ةينامثملا ديلاقتلا ناطلسلا سم حيرصتلا اذهب  نيدلسملا ريغ

 امهالك ةميرشلاو ديلاقتلا نا . فيرحتلاب ةيمالسالا ةعيرشلا لوانتو
 ةياعر ىف قوقحلا سفنب نيدلسملا ريغو نويلسملا عتمتينأ ناحسيال
 ةمذ ىف نمو نييلسملا نيب ريمت كانه نوكي نأ دبال  نيلسملا ةفيلخ
 لاجر نأب قطني وبف , هتلالد هلف ريطخلا ميرصتلا اذه اماف , نيملسملا
 دب الو , محلل احلاص انازيم دعت ىل ةميدقتلا ديلاقتلا نأب اوفرتعا ةلودلا

 اذهو «نئسلاو عئارشلا عم ضراعت ولو برغلا بيلاسأب ذخالا نم
 مل نيحلا كلذ ىف ةلودلا لاجر نأ ىلع ةلالدلل نكي هدحو نالعالا

 . نيبلاكلا نم هيلع ةأرج الو حالصالا ىف ةبغر لقأ اونوكي

 لوقي نراك هناي ةلودلا لاجر نم هريغ نع زاتمي ديشر ناكو
 ىرهوجلاقرفلا وهاذهو , نواعفي الو نولوقي اوناك نيح ىف لعشيو
 « رثأت اذةتباث هلامعأ لعجوالضف مهيلع هللعجىدلاوهو ع مهني وهنيب

 ىأر نودب توملاب لجر ىلع مح هنالل ةنردأ ماح باقعي رداب اذهو

 ش . ناطلسلا

 « لودلا فطع ةبساك دبال ةديدجلا ةسايسلا هذه نأ ديشر نقيأ
 « ىحاونلا فلتخم نم اياون مضي الحي ةلودلل أقتنأو هقيرط ىف ىضف

 ىأر ىرسيو ؛ ةيرحفاهلع نوعرتقيو لئاسملا هيف باونلا شقانب
 ىف ةلماش تاحالصا كلذ بقعأو « 2١ هسفن ناطلسلا ىلع هتيبلغأ

 عضوو  ايلعف ءاغلإنيمزتللا ماظن ىغلأف , امدكح مظنو ةلودلا بيلاسأ

 تائيه ىلإ بئارضلا عمج ىف دبعو , اثيدح اقيقد انلام اماظن ةلودلل

 عمج ىف سانلا ىلع ةموكحلا دي لقثتال ىتح ميلافالا لهأ نم ةيلحم
 , ةئيدحلا عئارشلا قفو تابوقعلل ًانوناق ةلودلل عضو مث ءٍبئارضلا

 (1) ظموعاطدعلن, 0م, ع : 2 4



 _ جهال

 دتشاو 6 هلودلل امدح أندم انوناق عضيل اسنرف الحر مدقتساو

 ورسخ فعي ملف . ال سانلا مارتحا تنمضةءزاحةدش هنيناوق قيبطت ىف

 ماقأو ع ةوشرلا ىلع هبقاعو هك اخ ميدقلا مظعالا ردصلا اشاب

 لاهلاوحأو اهراخأ هيلا نوبي و تايال ولا نودققتي نيشّقم ءايلعلا نم

 وأ سانلا نوفسعي وأ ةوشر نولبقي نيذلا ماكحلا رابخأب هنوفاويو

 ردصأو هلودلل ديدج كنب ءاشناب كلذ بقعأو . ايلظ اي نولزي

 . ةيلام اقاروأ

 مزح اهذيفنت ف ىضهو ءاشاب ديشر دوبج تلاوت طملا اذه ىلع

 عهدي لقت اوسحأ نأ ميلك سانلا ثبلي ملف ,نيللا وأ ىتاوتلا فرعيال

 نورمتأيو هل نوديكي اوأدبف هنم فوخلاب اورعش نأ .امدقلا ثبلي ملو
 ءايقسا روعش ةماعلاب نأ اوسحأ نأ كلذ ىلع مهناعأو « هنم صالخلل

 دقف ع ةماعلا ةبج نم ىعيبط فوختلا اذهو , ديشر لامعأ نم فوختو

 ةعبرشلاب لدبتستو ؛ دوهلاو ىراصنلا مهب ىواست ةلودلا اودجو

 ذختتل ( ةفيرشلا ) ةعدقلا .ا.زآلا علختو , ىراصتلا نيناوق ةقينحلا

 وأ ىذأب مبسمت ال نأ تص رخو ىراصتلا رطاخ هيف تعار الإ

 رتسنت ةينارصنلا دب ىف ةل 7 لجرلا اذه نوكيال ملف ,' مضب محلانت

 ءاضقلا ىغبفي ارطخ هؤاقب نوكيال ملو , مالسالا ىلع ىغبتل هفلخ

 بواسأللا اذه لعو ةءاعلا ركف اذكه . .؟ لمشيو معي نأ لبق هيلع
 هلودلا نونضتحي سورلا نوري اوداكب لو 2 دير لامعأ اوميف

 ديشرف . انيقي مبك و كش تلاحتسا ىتح ىلع دم نم اهيا نومدقتي و

 امنإو ىجيرفآل ناطلسلا نإو » ىراصنلا سورلا هفلخ ىتخي راتس
 ىلع دم نع نولوقي اوناكزبيرصملا نأ اوردامو (') « ىلع دمع ملسملا

 (1) اظمعءادعلع 89. 40

 .ىدم نوتات عضو

 تايالولل نوهتفم

 ةلودلل كنب

 توضراعينوعجرلا

 اديشر



 ل الهك مس

 ىلع نولمعيو هل نودبكي اوذخأق كلذ ديشر ءادعأ سحآو : كلذ بم 2 شد لزع

 :. 1841 ةنس لزع نأ ثبلي ملف . هطاقسإ

 اسمب مدقلا ماظنلاىلإ دادترالاو هماظن اغلا هاتعم هلزعناكو رارولاىلا دادترالا:

 أطخو ميدقلا ةحصب هنم نامإ وأ ناطلسلانم ةبغر نع كلذ نكي لو
 ةلقو مهروفن نم ىأر امل هب هاياعر بوثو ىثخ هنكلو ءديدجلا

 نم عقر نيذلا ىراصنلا نم هاياعر ىّتح ,هيراشتسم ىفو هيف مهتقت

 .تفوبلاطي اوضمو « هتين نمح ىف اوي ل مهردق نم ىلعأو مهناكم

 ناطلسلا دجو ماعلا طخسلا كلذ ءازإو , لاصفنالاو لالقتسالاب

 تاعبتو ةديدجلا ةمظنألاب هسفن ىلع لاقثآلا ىلإ هب ةجاحال نأ
 دالبلا دريو ديزيام ىنأي ديدجلا ريزولا اشاب تعفر كرتف ؛ ء حالصالا

 . ةموكحلا وأ لاما ماظن ىف اهدبع قباس ىلإ

 « هريقأ ذحب ميدقل ماظنلا ة ةدوعب حهسأ :نكت مل ابك فورظلا نأ حالصالاةكرح.اقي

 امنإ و ,ءامشي اكابيفخم وأابنلعي ناطلسلل اكلمدعت مل مدقتلا ة ةركف نأ

 ةرئاصةلودلا نأ. نورعشيو اهنوبلاطي اوذخأو هاءاعرنمرفن ظقيتسا

 بئاصملا ةرثك نأ عقاولاو . هب مايقلا قف عراست ملاذا ءاضقلا ىلا

 ىوذن نم ارت كارتآلا نيب تدجوأ دق تناك تامزالاو

 مهتثعب نم ءالؤه لج ناكو , ثيدحلا ريكفتلاو حلاصلا ىرلا

 ؛ ةيركسملا ةساردلل وأ ىجراخلا ىسايسلا ليشقلا ىف لمعلل ةلودلا

 ةدافتسالا _.رسحو ةيوروآلا ةسايسلا مهقي نم ءالّوه نم ناكو

 ىذلا اشاب ديشر رفنلا اذه سأر لعو « اهتابلقتو ابلاوحأ نم

 « تاياغلاو ءارآلا ف نيقفتم نالجرلا ناكو . اشاب اضرو هرك ذ رم الب ديشرو اما اضر

 فرطتف .ىثلا ضعي افلتخا ناو ةينطولاو ءاكذلاو ةردقلا ىف نيبراقتم

 رصع لاوط اهيجوتو ةلودلا ةدابق ابوانت دقو ءاضر لدتعاو ديشر

 « ةدع تابسانم ىف بنج ىلإ ابنج اعماكرتشاو زيزعلا دبعو ديجملا دبع



 سمس ا” لالا سس

 نسحت نم ةلودلا هتكردأ امف لضفلا دوءي امهتردقو امهنماضت ىلاو

 ىتح اهناك ناص ىذلا راصتنالا اذه , مرقلا برح ىف ىسن راصتناو
 ايكرت لاخدا ىف لضفلا عجري نيلجرلا نيذه ىلاف ؛ ىريكلا برحلا

 ةقناخلا تامزاإلاىف ءانفلا نيبواهني ةلولبحلاو , ةيوروآلالودلا ةأيهىف

 . اهدعب وأ امهمايأ ىلع ام تطاحأ ىتلإ

 ىلع ىضف « ليلقب ديشر لزع دعب رومآلا ةدايق اشاب اضر ىلوت
 مم ققرلاو اياعرلا ىلإ ناسحالاب لوذلا ىلإ برقتلا ىف ديشر ةسايس
 ناك اذإ هناآل  تاحبرصتلاو تاغالبلا ىدم زواحب داكن ال ًارهاظ اقر

 نيب ةاواسملا نم ةلودلا ةدئاقغب نونمؤي هيراشتسم ضعبو ناطلسلا

 نيديعب اوناك بعشلا هماع ناف ,اعيمج مبنيب لدعلا ةعاذإو اهاياعر

 م ردصي امب لمعلل نيدعتسم اونوكي ملو « ءارآلا هذه نع دعبلا لك

 ابماكحو ةلودلا داوق ناك لب « ريراقت نم مهل هجوي امو حتاصن نم

 ىف مهتيعر نم نييحيسملا ىلع ادي ملقثأو , كلذل ًاراكنإ سانلا دشأ

 هركيل ناطلسلا نكي ملو . تارارقلاهيف عاذت تناكىذلا تقولا سفن

 اذإ هنالو نم دحأ ىلع بضغيل نكي لو دانعلا اذه نيملسملا هاياعر نم

 نوبلعي اوناكهيراشتسمو ناطلسلا نآل ءايدوم فسع وأ ايمذ ىذأ

 اوفرسأو اهيئاصا. اواله دق ةلودلا ىف نوشيعي نيذلا ىراصتلا نأ

 ىذأ امم ءاسنرفو ايسورك ىربكلا ةيوروآلا لودلل راصتتالا ىف

 . دحلا زواج افسع ىراصتلا ءالؤه ف.ع ىلإ مبعقدو نيملسا روعش

 عيجشتلاو ةرصانملاب نييمذلا ءال وه ةالاو٠ىلع اوبأد دق لصانقلا ناكو

 ام , ليسلا ابلع نوذخأيو اهدي نواشي ةلودلا ىلع ادب اودبصأقف

 عوضتلا نم نولك ةيعرلا نيب ةاواسملا ىلإ نورظني ماكلا لعج
 مالسالل ناوحهلا نم ابرض نييمذلا لاح نسحنت نوريتعيو ؛ لودلل

 اهنلعأ ىتلا ةيرظنلا ءىدابملا نأ معن نأ ىغبني اذهل . مالسالا ةلودو

00 

 اهأب اضر

 ليغ بعشلا حوذ

 دوحلا ىلإ



 ده جر

 « ديشرو اضر اهيلا ىعس ىتلا ةديدجلا راكفالاو ع ديجنا دبعو دوحت

 , نيلتم ةريزجو ةناخلج اهرثأ ىدعتيال تارهاظم نم رثكأ نكت ل
 ملعأ تناك ليبسلا اذهنع ابعادخىججريناكىنلا -ابوروألودنأو

 حالصالا اذه ةلقرع ىف نيلءاعلا طقنأو , لاحلا ةقيقحت سانلا

 . موعزملا

 اقّمحو « اليوط انمز ةلودلا رومأ ةدابق اضرو ديشر بوانت شيجلا ملصي اضر

 هحاصأو شيجلا اضر لواتتف ع ىتش ةفئاط حالصالا هوجو نم امل

 هتنكمىنلا ةوقلا هاطعأ لب ع مرقلا برح ىف م.احلا هرودب موقيل هدعاو

 هطاشتب ابلك ةرادالا ىحاون د.شر لمّشو . ىربكلا برا ىلإ ت ابثلا نم. ةارادالا. ىنيديشر

 أشنأو ةعماج سسأو ء ثيدحلا ملعتلل ةيندم شرادم ًاشتأفع هتءافكو 2.6
 « ةيلام اقاروأ اهمساب ردصأو , ثيدحلا ماظناا ىلع ايلام افرصم ةلودال

 ىلع ثيدحلا شيجلا تادحو عزوو , ىرادالا ةلودلا ميسقت داعأو

 تايفشتسم اشنأو : ماعلا ميلعتلل أثيدح اجتانرب عضوو « ماسقآلا هذه

 : ناطلساا ةئيشم قرلا ىغلأو « ثيدحلا بطلا نوتفب سانلا سلات يس

 ىحاون نم ةيحان امهئاوعأو نالجرلا رداغي ملف ىشلئاسم كلذ ريغو

 فوتيل امهلامعأ نكلو «اديدج احور ابق ائعبو اهالوانت الإ ةموكنحلا :

 ىبهتنا لب ؛ مايآلا لبقم ىف اهغولبب ترشب الو ةبولطملا ةياغلا ىلع
 ؟ كلذ با.سأاف ء حالصالا ةكرح دومخو ةيعجرلا ةدوعب ىمألا

 ذإ ةلودلا ىف نيمماتلا نيملعلا ةردن وه كلذ بابسأ ىوقأ لأ | جالمالا لهنباسا

 ليلقرفتالإ هتدئاقب نونمؤي وأ الصالان ومبفي نملان» نكي ملف ,كاذ

 .ىذلا ذيفنتلا ىف هياء نودمتعي نم نودجيل نوحلصملا نكي لو ء ادج
 نم دحيال مث ررقي ناطاسلا ناك اذل ء حالصآلا اذه ساسأ وه

 فتكي مل ىرتلا بعشلا نإ لب ٠ طف تارارق تارارقلا قدنق ذفني

 ضراعيام رومآألا .رم أي نأ ىلع صرح امإوىلسلا فقوملا اذه

 ةيلاءقاروا رادصإ



 دل انوش

 سجر « ةيريخلا تامظنتلا » هذه نأ هنم انظ ةديدجلا ةموكحلارماوأ

 ىلسم نأ كلذ لئالد نمو « هيانتجا نم ديالف ةنارصنلا لمع نم
 رماوأ مهتغلب نيح مهلع اوبصعتو نييمذلا ءاذيإ ىف اودتشا ماشلا

 ماكحلا ناك لب . مبسفتأب مهتاواسمو نييمذلا ءالوه مارتحاب ناطلسلا

 شيورد لعق ام ابضقاني ام نوعيذيو رماوألا هذه نوقلاخت مهسقتأ

 . . » هيف ءاج اروشنم نيملسملا ىلع عاذأ ىذلا قشمد ملاح اشاب

 مهسيالمىف(اذك ) مالسالا اودلقي لامع مدنع ىراصتلا نأوه ىداللاف

 الو اناضر دض اذبف اهوفلاخو مهتاجرد اودعتو ع مهلاعنو مهمئامعو

 نأ لجآل اذه انموسرم كل انلسرأ كلذ ىلع ءانبف ء ةصخر هب ىطعي

 نأ مييلع اوهينتو « الاح دارملا كلذ بقاوع نم مهورذنتو مورذحت

 اتغلب ناو . . . . . ادوس لاعتو ءادوس ةمامعو قرزأ سوبلم اوسيلبال

 ىف هتعطخو هلاح نع ىنغيال هل ا ةروكذملا دودحلا ىدعت ادحاو نأ

 فرشلا طخلا ةعاذإ دعب اذهو (0) « هقحو مكقح نم علطنو هقنع

 هتعباتمنعاوفكو طخسلانيعب حالصالاىلإ كارتآلا رظن انه نم.ليلقب
 . رثأ ىأ هل ربظي ملو ةقيض ةرئاد ىف اروصحم لظف « هترصانم وأ

 حالصالا كلذ ىف ردصت نكت مل ةلودلا نا كلذ ىلإ فضنلو

 ةاضرم كلذب تبلط اهنا بلاغلا امإ و , ةيعرلاو بعشلل ريخلا ةين نع
 تدك أ ىلا ةليجلا تاحرصتلا هذه تناكف » اهدو بسكو لودلا

 ملو ءابوروأ عادخل تارهاظم ةريتعم ءاهل رصحال تارم تددجو

 انسلو () « مكاحلا نم ةقداص ةديكأ ةبغر اهنأ ىلعاهنوريل سانلا نكي

 بلقي هناأل « ديشرو ديجملا دبعل ديحولا ضرغلا ناكاذه نأب عطقن
 اعإو ةلودلا ذاقنا ىف ةقداص ةيغرب نيعوفدم اوناك نيحلصملا نا كلذك

 4ع ص ( 1هو6 ةنس رصم عبط لويجم فلؤمل ماعلل تابكن نع ملثلا رح مز
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 نم ةلودلا ضرغ

 حالصالا



 لاملا ىت ةلوهلا رق

 تايافكلاو

 نيفظ ول اداسف

 ا

 اهرابتعا ىلع اورصأ  اهجراخو ايكرت ىف - سانلا نا ىف عازن ال
 . نارسخلاو لشفلل ايس اذه بسحو كلذك

 لاملا جتنت ىتلا تآءافكلا ىفو لاملا ىف ةريقف ةلودلا تناككلذك

 نسحن ايداصتقا الجر اهلك تاونسلا هذه لالخ قزرت ملف

 لاملا امل ءىب وحن ىلع اهيف فرصتلا نسحو اهدراوم ىلع ةنميحلا

 ىرإك ةيلام ءاطخا ىف نوحلصملا عقو لب ء ةيحالصالا عيراشلل

 دقفت نأ ثيلت الق : ىدعم ديصر اهداعت ال ةيلام قاروأ رادصاك

 مدع : رخآ ىنعبو « ةلودلل ةيقيقح ةينازيم دوجو مدعو و امتميق

 بيلاسأ ىلإ اهتجاحو , اهلاومأ فيرصت ىف عبط ةطخ دوجو
 ةلودلا ةريح ىلإ اذه (0) «جرخلاو لخدلا نيب نزاوت داجبإ نم اهنكمت

 ءاسؤرفيلكتو ع ةراتنيمزتللل اهءاطعاو ءبئارضلا عمج بيلاسأ ىف

 نيب كسعلا ةداقلاى لع دامتعالا و ءىرخأ ةراتابعمجيملاقألاو رئاشعلا

 تاراتلا فلتخم ىف اهئادأ ىف مهدلظوسانلا فسعو  ةثلاث ةرات اهتيابج

 . ةرمتسم ةيلام ةمزأ ىف ابسفت ةلودلا تدجو كلذ ءازإو . تالاحلاو

 دفل ىح ء ةندجو اذإ هقفيرصت ىلع ةرداق ىه الو لاملا ةدجاو ىه الف

 دنجلا لعج ام نابحالا نم ريثك ىف اهدنج تايطعا عفد نع تفقوت

 لب « راحدنا وأ ةميزه نم اهبيصي امب نولفحي الو اهنوفوختي لاهلاو

 ناوفنع ىف ودعلل ءوجللاو اهفوقص كرت نوددرتيال نوريثكلا ناك
 ةمذ داسف نم فقرعن ام كللذ ىلإ فضنلو ع لاتقلا ةموحو ةكرعملا

 .ةلودلالاومأ سالتخا ىلإ مهليمو ىثرلا مهلوبقو كارتاألا نيفظوملا
 ةمهت هيلع تتيثو نيدأف ةمهنلا هذه نم مسي مل هسفن ديشر تح )
 نأ انعطتسا كلذ انرك ذ اذإ () . (ةريطخ ةيضق ىف ءاشترالاو ةقرسلا

 ةزجاع ابسفت دحت تناك ف يكو « اليئض ةلودلا قيفوت ناك فيك لعن

 (1) عمهعاطتعلعب 0م. تك 8,1010000000 ا
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 دادزي ناك ىذلا جرحلا نم اهب وجنت ةعساو تاحالطصاب مايقلا نع

 موي دعب أموي أهب

 بدحلا نم نلعت تناك اهف ةينلا ةصلاخم كلذك لودلا نكت ملو

 نمناكام ىلإ ةراشالات قبس دقو ءاهديب ذخالاو ةلودلا ةحلصم ىلع

 مل نيبب هروآلا اهءاحصن أ ىلع لدي امي ةيلاملا ةلودلا مظن داسف

 رادصابةلودلل مهحامسف « صالخالاىوذوأ ةيافكلا ىوذ نم اونوكي
 ةلودلا ىلع مبلخمو , نيرمآلا الك ىلع لدي ةنومضم ريغ ةيلام قاروأ

 « نوعداخياوناك مهنأدكؤي ةينازيملاو ىلاملا ماظنلا لئاس» ىف حصنلاب

 لجر اهفرعي « ىلاملا 0 وآلا ميظنتلا تايل وأ نم رومآلا كلت نآل

 تكناكو , اهرسأب ةلود: لاوف أ مظتتلا بدني ىذلا راشتسملا ال عراشلا

 ىف كارتآللا ةلقرع هنأش نم لمع ىأب مايقلا ف رخاتتال تاموكحلا

 ىف لخدتتلاو ةلودلا قالقا نع سورلا فكي ملف « مرومأ حالصا

 مهيبام داسفإ ىلع لمعتو ةحارصنيحلصملا براحت تناكو , اهنوئش

 «تارملانم ةرمىف اشابديشر لزعنمتنكم دقل ىت> . ناطلسلا نيدو

 ددرتي ملو , قلَلا نم ءىش ىف ةلودلا تاحالصا ىلإ رظني خينرتم ناكو

 تناك ام ىلإ ايكرت ةدوعو ابئاغلا ىف هتبغرو امنه هئايتسا نالعا ىف
 هاياعر وناطلسلا نيب لخدتلا نع افكت ملاسترفو ارتلجتا ىتحو هيلع

 اهدب لشو ةموكلا ةبيه للق ام « مهنم فئاوط ىلع ةياحلا ءاعداو

 زتعت ةيعر نم فلصلا رانو لودلا نم ةباقرلا ران : نيران نيب ابلعجو

 . نيرخآ ةاعرب اهعار ىلع

 مالم هنأ لامآلا وأ لئاسولا نم ديشر ريغل وأ ديشرل قس اذامو

 عاذأ اذإ .ىطخم ةاواسملا نلعأ اذإ.ىطخع ءرصق اذإ مالمو ملصأ اذإ

 ديال ءاهنع دعتبا اذإ ناهم ايوروأ نم برقت اذإ نابم , دادبتسالا
 دجو اذاف ع هيف هقفني ىذلا هجولا دجي مل هدجو اذإو بلط اذإ لاملا

 لودلا فتقوم

 حالصالا ص



 ديجملا دبع لزع

 دل نال

 ول هل عل . .عيطتسي اذاف , افراع الو ارك اش دحب مل قافنالا هجو

 كرتيلوحالصالا عديلف! لواغملا زجاعلاوهو فيكف ع لعفام عاطتسا

 الا هيلع داز امو « ائيش رمآلا نم لديم وه اف اهتنعأ ىف ىرجت رومآلا

 رودىف ناك ةيناّعلا ةلودلانا  هدابجو هلمع ىلع حب  خينرتملوق

 تااشن ىذلا بيسلال يهلالحمضالا اذه بابسأ نمو ع لالجمضالا

 - عضوولاةيب ور وال اة رطلا ىلع الصالا ةركف ىهاهايالب لك هنع

 لبحي اقوم ريخآلا ناطلسلا اهيف عفدنا ىتلاو « ميلس ناطلسلا اهساسأ

 لخيلو لمعلا لجرلا عديل , )١( « تالايخلا نم ةفئاطبو ديدش
 لمعلاب مهيلع لاعثالا هيلا نويلطيل سانلا ناك اه ةعدلا و ساتلا نيب

 اوكرتيلو هباحصأو وهرمالا عديل . املهأو ةينارصتلا عايتابو
 هيلع رمآلا داسفاب مهمبتي لب مهنع ىضريال هتاف هدحو ديجملا دبع

 ةنس رياني لئاوأ ) ديجنا دبع مكح رخاوأ ىف مالسب ديشر فرصنيل
 .هجولاهجو سانلاو لودلا مامأ هتليح برحي ناطلسملا عديلو ( )م69

 اهعسوالإ ًاسفنهللافلكي اف . نايسنلا بئاحس هسفن ىلع لجرلا ”رجيل

 . ءايعالاودبجلا دعب ارمأ غلاي وهامو

 عمسيو سانلا طخس قلتيل  نادبملا ىف هدحو ديجلا دبع قبيلو

 هدحو قلتيلو هبعشو هجات ىلع ةينارصنلا ةعيابمب هايإ مهماهتا هينذأب

 ىريلو ءابتساسواب ور وأ لهاوع نم ةيرخسلا رهاظمو ةئاملا حراوج

 رادلاهذه نع لحريلو, انزو هل نوميقيالو هيلع نوبخشي هدنج هيفيعب

 هسفنايزعم « مكسحلا لجرمو زيزعلا دبع هيخأ نيب ايلخم ءافسآ انوزحم
 ىئارآ ذيفنتل تلذيىتلا ةيانعلانم مغرلا ىلع هنا ركني دحأال » :هلوقب

 و
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 ل اح

 حالصالا الخ « هنم هتوجر ىذلا رُّقلا عي راشملا هذه نم ءىش رمش مل

 نوزحم ىنا . . . . نيكم ساسأ ىلع مقي مل اذه ىتحو , ىنرحلا
 لبقتيلو ءريكفتلا ن١ بواسألا اذه زعتيل ©0) « ىبسألا خلاب

 ةينلا قداص ناك هنا هؤازع نكيلو . ةيضار سفنب هل سانلا لزع

 مييلا ءاسأو ءارزولا لدبت ناو ةيعرلا ريخ ىلع اصيرح ءاسق ناو

 نم هبيصن لمحيل . . اباسح مهل بساح وأ مهلضف ردقم ريغ مهفرصو

 .قيفوتلادأطخأ ىذلا نمؤملا ةنسح هل نكتلو هايا مهنعلو سائلا طخس

 املاط دقل ؟ ىلوآلا لاخلا ىلادادترالا ةءغرو ةيعجرلا ليس دهاجب هلامو
 دقو ؟داديتسالا نيبو ةموكللاو رضقلا قضجرلا بالا نو. لاح
 ىلإ عمتسا املاط دقلو . لئاط ريغ ىلع هعابتأو هدونج براح املاط

 اذهو ء نودي ريامنيب و مهيب لخيلق ع ىودجلا ةلقىلعمبعناصو مهتابأشو

 اناطلسو ةقيلخ ميسفن أل عموعقريلف , ركفلاوىأرلا مبكر اشي زيزعلا دبع

 ىأ لجر ىلا رومآلاب دبعيف عهظح برجيل زيزعلا دبع ليقيلو
 ىف ىطمب هعديلو , ىلع دمع وه ةفرعم الو ةريخالو ةيافك هزرعتال

 انامرف ردصيلو . ادارم رمالا نم غلبي هاسع انيح مظنتلاو حالصالاف

 ابحلصيو ديدج نم ةلودلا رومأ هب مظنبف 140+ ةنسريفونىف اديدج

 ىضري ادج م.دقماظنىلإةلودلاب دعيلو , ديجملا ديعوديشر هب اهالتبا ام

 ةناهم هيف ناك نإو ىضاملاو عرشلل ازازعا هيف نوربو نويفلسلا هنع

 مايأ لولا لباقي ىركسع ماج ةيالو لك سأر لع نكيلق ,ةيعرلل

 ردصلا ىركسعلا ىلاولاعضخيل وجار خلا بحاص لب اقيرادرتفدو ءافلخلا

 نم اذهب ماكحالا رجنلو , ةيلاملا ريزول رادرتقدلا عبقيلو . مظعألا

 اذه ىف ريزعلا دبع ضهلو :«لاملا برو ةرادالا بر نيب نواعت ريغ

 هيلع الو « ةيسفرف سرادم ىف فقثم مهضحب ءاحصنب انيعتسم جالعلا
 نماآلا طبض نع هتطرشو هماكحو هترادا زجع ءابنا هيلا تلاوت اذإ
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 زرعلا ديع ناطلسلا

 ميدقلا ىلا ةدوملا



 ماكل

 ىراصالا ر كرم

 ماعلا ىف

 سلع

 ريمزأو نوزيبارطو هنردأ تحبصأ اذإ هيلع ال . ىحاونلا فاتخم ىف

 جرح هحالصاف ء هلك كلذ نم هيلعال « بارطضالاو ىضوفلل احرسم
 ا مايشلاىف لودلا هيتأتامرظنيل هلك اذه عديل « سانلا ةقاط نع

 .برح ىلإ اقوسم رمآلا رخآ هسفن دجيلو , لقالقلاو برحلا نم هيلع
 . اريصم ابيف هسفنل فرعيال

 كب 1 7

 .تاليولا نم فاح لباو تحتن تو قشت ماشلا تناك نيحلا كلذ ىف

 ابلضعأو ةيبصملاب كاذ ذإ مالسالا دالبلفحأ تناك ابلعلو ء مالالاو

 رصعلا بعاصم قوف  اهقتاع ىلع لمحت تناك دقق ء ةباصإ ءادلاب

 امضعب ودالبلان وكت نع ءىتثان اهضعب :ةيضامن ورق لييباقع  ثيدحلا
 . هلك ىمالسالا قريشلا خيرات و اهخض راق ىلإ هدرم

 ىفماشلا ىف ةمذلا لهأ تعضو دقتناك ةيبيلصلا بورحلا نأ كلذ

 ةليوطلا بورحلا هذه دعب رظنني نكي ملف « جرح نمولخال عضو»
 .قاصتي نا مالسالاو ةينارصنلا نيب ماشلا دالب ىف اهنارين تلعتشا ىلا

 سلدنالا ىراصتدتشا (كف «ىراصتلانم داليلا ىف ىقب نمو نريلسملا
 .ىراصنلا لع ماشلا وما مدتشا دقف «دادرتسالا ب ورحدعب نيبلسملا ىلع

 رمالار متسا دقو ء«بيرق نم بيرق نارمآلاو « ةيبيلصلا بورحلا دعب
 « رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىلإ ةيبيلصلا بورحلا ةياهت نم كلذ ىلع

 نيكسم فعضتسم هرمأ لبع بولغمب عش ةلماعم نولماعي نويمذلا لظف

 وأ نوسبلي امف نيملسملاب هسفن ىواسي نأ كلمبال ىنارصنلا ناكف
 < ملسألا قيرط نع ريسملا ىلع رسجيل نكي لو ؛ نواعفي وأ نوبكري

 ابدأ هقيرط ىف رسايقي نأ ثبلي الف قيرطلا ىف هلباقي ناكدقل ىتح
 قاحلا ةياقو نيملسملا است نم ماشلا ىراصال نكي ملولو « امارتحاو

 امامت مرام ىلعموقلا ىفع ذإ « سلدن آلا ف نيملسملاب قاحام ماشلا ف مهب



 دل #««ه

 ابيلع ضرف دقماشلاتي رات ناكدقف « رءآلا ىفام لك كلذ نكي /
 «بهاذملاو نايدألا نم فيرط ٍبيرغ لكل « افحتم ١ نوكت نأ

 لك مضت - نييالمةعضب ىلع ماكس ددع ديريال ىتلا  دالبلا هذبف
 بهاذا نم ىصختال ةفئاطب درفنتو « ةفلتخملا اهههاذمب نايدآلا ناولأ

 ىتلا ةيريصنلاو ةرمسلاو زوردلاو ةنراوملا فئاوطك ءام ةصاخلا

 طيلخلا اذه نوكي نأ ىه.دبو . اهدحو ماشلا دالب ىف الإ دجوتال

 لمعج امم « دحاو ءاول ىلإ ابعامتجاو دالبلا دحوت نيب الئاح ىنيدلا

 نم هيلعنامكلذ ىلإ اتفضأ اذاف « اهبعصأو رومآلا دقعأ نم ماشلا 5

 ءارحصلا نيبو : ةنوزحخلاو ةلوبسلا نيب ماشلا ف تايبلا فالتخإ نم

 ىحاونو تاعفترملا دالبو « لخادلاو لحاسلا دالب نيبو ء عرازملاو

 . هذه ىلإ نيرجابملا فالتخا نم كلذك هملعن امو , تاضفخنلا

 بدح لك نم اهلا نيحتافلاو سانلا هاجتاو : مدقلا ىف ةقيرعلا ضرآلا

 ثيدحلا رصعلا ىف ابماكح نأ هيلا انتتضأو كلذ انقرع اذإ ء بوصو

 عداو نمآ دلب مح مييلع بعصي نيذلا نوزامعلا كارتالا مم اوناك

 اهيلع ماشلا تناك ىتلا لاحلا روصت انيلع ناه رصك سناجتم دحتم

 ٠ ثيدحلا رصعلا علاطم ىف

 بلح ىهه تايالالأ,ف رعت تايالو عبرأ ىلإ ماشلا كارتآلا مسق
 هرودب عضاخاشاب ابن لك ةرادا للعموقي ع سدقلاو ماشلاو توربو

 ىتوياملا ىضرعلا ريشي بقليوقشمد ىف يقي ىذلا ىعالا ماشلا ؟ احل

 مازتلالا قيرط ىلع اهيئارض ىبجيو ايركسع ادكح كحت دالبلا تناكو
 ,ةلودلاةقرسو ىشرلاو لاملا عمجيالإ ىتعيل ؟ احلا نكي لو . قورعملا

 داعناكو ءباذدعلا فعوض الإو .ادآلا ةفعاضع نيلهألا مزلي ناكف

 لوقيتاو ةرادكتالا ةفئاطو ةيراشكنالان م مهمظعمو دنجلا نممديب ام ىلع ىكرتلا ى احلا
 ناب رتحتو ناعزانتت نآتفتال ناتفئاطلا تناكو ع لوقسقلا ىمست ىرخأ

 .ىرادالا ماشلا ماظن



 ا جل

 دنجلا لغشو . امات اطويه دالبلا ةلاح تطبه ىتح عرازملاو ندملا ىف

 5 مهحلاصم ةياعرو سانلا ةيامح نع اوفرصفاف ةعزاتملا نم مهنيب امي

 سانلا لع دنجلا ءالؤه دتشاو « لاحلا برطضاو نمالا لتخاف

 لهأ باصأ امن رثك أ مه.ديأ ىلع ماشلا لهأ باصأ ىتح مهوفسعو

 مهيديأ ىلع نومشتي مسق لك لاجر ناك ذإ » ءكيلاملا دب ىلع رص

 ةداعلا ترجو, ىوابقلا ف مبعاتجارثك أو ء ( مهتقرف ) مبقاجو ةراشب

 ءاييف هلاجر عمتجي ىذلا قاجولا ةراشأ ةوبق لك قاجو قوف مسرب نأ
 اوناك ةراح لكل اجر نأ الإ تقولا كلذ ىف ىركسع ماظن مط نكي لو

 ريبكل نوعضخم عيمج او ابي لاحلا قاجولا ) سيئر ) اغال نوعضخمي

 ىلاولا ةقادصو ةراسجلاب هزايتمال تاوغالا نيب نم بختنملا قاجولا

 ىوابقلامامأر ؤرملا ةليجةياشقأ رمآلوأ ثدحل نكمي نكيملو , اذهريتلوأ

 (1)« لابجلاكئاوأ ةسيرف اوحضي نأ ةفيخ رك اسعلا اهبف عمتي ىنلا

 هنع أكن دقو , قاسو مدق ىلع امباق ماسقألا نيب عازتلا ناك » و
 فواخم كلذ نع ببستق ةفعاضتملا ماسقالا هذه نيب ةريثك بورح

 نيك اكدلا ببنت تناك ثينح « ةميظع رارضأ ىلاهألاب قحلو ةريثك

 ج ورخلا ليسلا ءانبأ ىلع رذعتيو لاغشألا لطعتتو قاوسالا لفقتو

 ماسقلا اصوصخو  ندملا ضعب تحضأ ةرم نم ىو « مهو يب نم

 ةلخادمب الإ لكشملا ف رصني ملو ,كلذ ءارج نم رانلل اعطم - بلحو

 دنع ريصق تقو دعب رشلا دوعيل نكلو , نايعالا ضءب وأ ةالولا

 مهسفتأةالولا ٍلعموقلا ضب املاطلو .. . . . ريغص بجوم هل ثدحام

 ثيح اشاب ميلسل م١ ةنس قشمد ىف ىرج مهركاسعو مهوانقو

 ىلع اهبضرف ةيئزج ةييرض لجال هرك اسع مظعمو وه لتق

 مج ص : ماعلا تابكن نع ماثلا رسح ()



 ل

 لتقلاو ضرعلا ىلع ءادتعالا ناك دقو ع نيتاسبلاو نزاخلاو نيك اكدلا

 4 موي لك ثدحب ام

 ادبو ءابروأ قوفتب نويلسملا عماستو ء ثيدحلا رصعلا ليقأ ايلف

 ماسششلا بعاصمل تفاضن! ءاهلاح ءوسو ةيناهئعلا ةلودلا فعض ةعرلل

 ىراصتلا فئاوط نا كلذءءوس ىلع.وس لاحلا تدازةديدج بعاصم

 اوذخأو مهسوءرأو عفر ىتح ايوروأ لود ق وفقت رابخأ مستقك دكت ل

 دازو , ةيضاملا روصعلا ىف محل اوفلسأام نيملسلل اودريل نودعتسي

 اهفئاوط برضو ةيعرلانيب قيرفتلا نم كارتآلا هيلع ىرجام ةلب نيطلا
 دورابلا نزخمك اهلك ماشلا لمعجو رانلا ججأ ام ضعبي مهضعب

 نوحناسلاذخأو .ابرخع ًاراجفنا رجفني ىتح دعب نع  راثلامثي داكيال
 رفن لصتاو . مود ىلا احلا وحأ نوبتيو دالبلا نودات رت نوييوروألا

 نأ لودلا ثيلت ملف هتاكش ىلإ عمتساو ةضيبملا فئاوطلا ضعبب مبنم

 ناوهنم اوأرام لخدتلا ىف ةبغر اهدازو ع ءىسلالاحلا اذه ىلإ فل

 دده ناك ىذلا نمآلا لالتخا نم اوسمل امو دالبلا هذه ىف نيمذلا

 لودلا ةيانع ثيلت ملف لوآلا نييورواآلا ضرغ ىهو  ةراجتلا

 اهيدمتعمو اهلصانق تلسرأ نأ بذكتملو « رطقلا اذه وحن تبجتا نأ

 . اجرح ةينامثعلا ةلودلا ىلع رمآلا ديزتو رمآلا ىف لخدتت تذخأو

 اكع ىه : ماشلا نم حاون ثالث ىلا نيبوروألا راظنأ تبحتإ

 ىلإ اهقيرط تذخأ دق تناك دقف ىلوآلا امأف . سدقملا تييو نانبلو.

 «رشع نماثلا نرقلا نم ىتاثلا فصنلا لالخ لالقتسالاو ةوقلا ىلإ

 ًارداق ًايوق ًاريمأ ناكو ء دفص لئابق خيشرمعلا رهاض اهرومأ ىلوت ذإ

 نم نيح ىلإاهصلخو اهنصحو ىليلجلا ةيحان ىلع هناطلس دمب نأ عاطتسا

 تأدبو هتياعر ف تضهن نأ ةنيدملا ثبلت لف ء ىكرتلا حلا تاءاسم

 مال ص : ماشلا تابكن نع ماثلا رمح ملل

 !يورواي لاصتالا
 نيب فالحلا رش

 نيلسلاو ىراصتلا

 بتاجالانوحناسلا

 نولخدتي

 لودنا تافتلا ءاجبا

 ماشلا ومع
 ع



 اكع نومحب زيلجيالا

 رارجلا هلا يع

 رازجلا ةايح

 د 5م

 .ىلاعلا بابلا نع القتسم لظو « روبظلا ىف ةيراجتلاو ةيسايسلا اهتيمهأ

 .ارمأ كلذ ىلع هناعاو علاه ىلإ 1970. نم ةنس نيرشعو سمت ىدم

 .سورلا نيب كاذ ذإ ءادعلا ناكو « بهذلا ىلأو كب ىلعك نويرصم

 :ةناتتمالا ىس دع كب لعرض رمأ ناو مها لع كارتألاو
 نم ديفي نأ عاطتسافع رهاض كلذ ىف هاراجف . كارتآلا ىلع سورلاب

 .نأ اوعاطتسا مهنال , كب ىلع هحاص دافأ امم رثك أ سورلا ةنواعم

 ,ىلع مهوتام ىتح كارتالا لضاني رمتساو « ةيماحو لوطسآب هودمب

 . )الاله ةنس هتدليراصح

 .تلصتاو «قرلاو ةوقلا ىلإ ابلبس اكع تذخأ نيملا كلذ نم

 ىف طباري ناك ىذلا ىزيلجالا لوطساألا نيبو !متالو نيب بابسألا
 .دامتعالا نأ زيلجئالادجو ذإ , ةيسنرفلا ةلخاذنم ضيبالا رحبلا قرش

 ادرومو أجلم ىزيلجنالالوطسالل لعجي اكعاهءانيمو اديص ةيالو ىلع

 كرتشا ىذلاقفوملا نواعتلا اذه ناك انه نمو . ةجاحلا تقو ةنوكملل

 .ىعاسم طابحاب ىهتناو اكع ىلاو رازجلا عم ىزيلجنالا لوطسألا هيف

 كلا .٠ ةئس ماشلا َّق نويليان

 رثأ هل نوكيس باش ريمأ اديص ةراما ىلوت 1411 ةنس ىلاوحو

 ىمالسالا قرشلا ءامعز تداس ىتلا حورلا ىلع لدت هتسايسو هلامعأو

 .فعضلا بناوج نم ريثك نع انل فشكتو 5 نيحلا كلذ ىق

 . قرشلا دالب نم نكس#لا ىلع برغلا تناعأو ةيمالسالا ةدحولا

 هف ميقأذإ , ًادج ةركبم نس ىف ةيلمعلا هتايح رازجلا هللا دبع أدب

 البلف الإ ثبلي ملف « ماشلا لحاوسل اك اح هرمع نم ةرثع ةعساتلا



 د ما

 ناكو . همامز ىلإ ابمضو قشمد ةراما ىلع ىلوتسي نأ عاطتسا ىتح

 , ماشلاب اهنع لالقتسالاو ةلودلاب بوثولا ةعزن هرماخت احومط ىتفلا
 نالعاو ىناثلا دوم ةفيلخلا علخ ىلا ىئارتت ةديعبلا هلامأ تناك لب

 نيبو هنيب بد نا فالخلا ثبلي مل اذملو ع نيملسملا ىلع ةقيلخ هسفن»
 هيلا اوم بلحو ةنطأو قشمد ماكح هب ناطلسلاىرْعأف « ىلاعلا بابلا:

 لظو , كع نيصحلا هئانيم فالخ مهنم مصتعاف « ةعاطلا ىلع هتوديرب

 نيعتسي نأدارأ دّمف كالا ٍلع فرشأ اذاف . ربشأ ةعسق مواقيو زجاتي

 اذه نأكو ؛ هب لح ىذلا ءالبلا اذه ىلع رصم بحاص ىلع دمحم

 نأ دعب ماشلا ىلع ءاليتسالل ةصرفلا سمنليو رفلا نيعب رمآلا بقري
 ىلع رمآلا بلقي ذةسخأف ؛ نيباهولا برح ىف هتءافكو هتردق تبثأ

 دعب اموي هيحاوتو هدالب هنع قرفتت ء«نوعلا بقكرم لجرلاو ههوجو.

 « ىاثلا ريشب نانبل ريمأ ىلإ هجتا رصم ةدحت نم سأيقسا املف ع موي
 راصنأ قيض ذإ « راسخلاب نانبل لع تداع ةنواعم هتتواعم اذه لجمع

 عرصم ىلإ برهلاو هدالب ةرداغم ىلإ رطضا ىتح ريشب ىلع ناطلسلا
 «ديدج نمهفطعتسي ىلع ده” ىلإ هجوتفىرخأ ةرم هللا دبعب رمأألا دتشاو

 هنأ هل ًادكؤم « اقيلمتو افاطعتساو ةلذضيفت لئاسرب هيلا تعبي ذخأف

 ىلإ اكع مدقت دح ىلإ ءاجرلا ىف ىضمو . نيمآلا هلماعو عضاخلا هدبع

 لاوط ناكو ء نوءلل لع دمحم كرحت كلانهو ع ةنواعملا هده انمك للع دمع

 نم دادمالا لاسرأ متعالو اكع نفس هجو ىف هناوم قلعيال تقولا

 ناطلسلا وجري ىلع دمت مدقت ؛ هسفنب ابضعب لسرأ امبرو « اهيلا رحبلا

 رمآلانمىفأامىلعهمدنو هتبوتو هتين نسحهل دك يو هتلادبع نعوفعي نأ

 )١( هتيالو ىلإ هدرو رازجلا نع افع نا ناطلسلا|ثيلي ملف

 (0) هعمل ظمفامس : 2طع ظمردأ قعوطتعوءو هك ظعورا ةسل هع

 ءصوتمو ه1 ةطم !جوزمس ةهدوعفتانمو اه 5رصو 7” 20

 لواحي رازجلا
 لالغمالا

 رصعرمتسي رازجلا

 ناتي رمتسي راوجلا

 ىلع دم لح دم

 رازجلا نعوقعلاو



 اكعق لعدم معاطم

 دلوعس ةلودل!لاجر

 رازجلاولم دمي قد

 دلل سال سس

 «هللا دبع هجول اصلاخ ىعسلا اذه لذبب مل ايلع ادم نأ نظلا بلغأ

 بحاصل اكع ةيعبتبو هيلعهلضفب ىتفلا اذهفارتعا مودينأ اجر امنإو

 دقديال رازجلا نأ ىلإ متسردسا ذاتسآلا بهذيو ع ةيونعم ةيعت رصم

 معنمام كانه سيلو , ()ةجاحلا تقو ةيرحلا ةنواعملاب ايلع ادم دعو

لعدمع لضفب فرتعي رارجلالظ دقو آموصخ .ىأرا اذهلوق نم
 ى

 بحاص ءالو نم ديفي نأ ريخآلا اده عاطتسا لب ع ةليوط تاونس

مت بلط ةروملا برح .انثأ قف » نانويلا برح ةيابن ىّح اكع
 ىلع د

 بلطلا قلتف مهاربإ هدلو داحتال ناتبل نملتاقمفالآ : :رشعةئيبت هنم

نيب عازنلا عقو امل مث ءهذيفنت هنم بلطي مل هنأ ىلع , لوبقلاب
 ريمآلا 

 ىلإ بتك ء طالبنج ريشب خيشلا نيو - ىلع دم قيدص - ريشي

ا اذه انثاب هللا دبع ىلف ريمأألا داجنا ىلع هثحتسي اشاب هللا دبع
 ع بلطل

 (7 «ريشب ريمألا ب زح ديبأتل ةلحدعأ و ةقاشك ةمذرش نانبل ىلإ ل سرأف

هاربعاالو ليجلاب اتاقرع هلك كلذ لعفي مل رخآلا وه هللا دبع نكلو
 ًا

 « ةجاحلا تقو هينيعتسيل ىلع دمت عدخم ناك امإو ع رصمل ةيعبتلاب هم

 . ماشلاب لقتسيلةصرفلا منست نيح ديضعتلا هنم دجللو

 ىهوأ اف ع نولوقي اك« اهتدمعأ و ةلودلا ةالو اوناك كئلوأ

 لعاعم نونواعتيو , هسفن نعهعدخيو رخآلا مدحأ لتاخي .. ! .انبلا

 هنالو عدخي نأ جرحتي الو ءهتيعر ىفالو هسفنفدقلا ىقتبال ناطلس

 ىلع ىفخي ناك امو ٠ تامزالاو جرحلا ةعاس ىف مهب ررغيو

 هردص ىف بدي أتفيال فوثلا ناكو , نييلاولا دحأ رييدت ناطلسلا

 هسقت نم سحب ماد امو ع اهلاوو رصمو اهحاصو اكع رك ذ املك

 امبنيبام داسفإ نم لقأ الف هيلع امهفالتثا فوختيو امبمامأ زجعلا

 رسع « مهتزيرغب » ةلودلالاجر سحأو «رخآلاب اههدحأ برضو



 دع دفا

 لاجر ةياعس ثيلت ملف ءرازجلا هللا دبع بسك ةلوهسو مبيلع ىلع دم
 بحاص سفن ىف اهليعافأ تلعف نأ -اشاب ورسخ مهسأز ىلعو - ةلودلا

 ىف فوقولا ىلع فلاح هبش ةلودلا لاجر نيو هنيب دقعتا ىح , اكع

 رذحلا ىلع تابف كلذب ىلع دم سحأو . جرحلا ةعاس ىلع دم هجو

 .هدودح ىلإ هتداعإو هيلع ءاضقلل ةصرفلا بقرتي اشنأو« رازجلا نم

 اكع بحاص عدخ هنأ ىلإ اهيف ورسخ نأهطا ىتلا تاظحللا هذه ىفو

 ىف هتيغرب ةحراصملا نم جرحتيال هللا دبع ناكرصم بحاصب ثبعو
 . نر ةنالخلا زكرم لقتو قاثلا دومي علخ ىلبع لمعلاو ةفالخلا

 1 () اكع ىلإ ةينيطتطسقلا

 ناطلسلا نيب برحلا تامدقم انل ضرعي تاقالءلا نم نولا اذه

 تايسايمو ةضراعتم لامآ نيب ادج ةيعببط بورح ىهو ع ىلع دمحو

 لاجر نيب نيحلا كلذ ىف ةدوقعم تارمماّؤهو ةد_يعب تابغرو ةيوتلم

 برحللو . ةرهاقلاو قشمدو ةناتسالا نيبوأ ع ةيمالسالا ةلودلا

 ناروحجو نانبل ىهو ماشلاىحاوننم ىرخأ ىحاوب ىف ىرخأ تامدقم

 . نيعرسم اهم رمنلف زوردلا لبجو

 نال 2 هبش ىف شيعت ناروح لابج نم اهرواحي امو نانبل ةرامأ تناك

 ناكام ناطلسلانم اهناكس ىلع ناطلسلل نكي ملف « ةلودلا نع لالقتسا

 اذهل هال امصتعم تناك لابجلا نآل . الثم ماشلا دالبةيقبو رص» ىلع هل

 نامآلا مهيلعزعاداف , ناطلسلا شويج نم نامآلا اهف نوبلطي ميلقآلا

 بورحلاو رحبلانفس ققاجنلا اوسمتلا اذإ سأب مهيلع نكي مل نانبل ىف
 نأ ىلع ةلودلاو نانبل لهأ ملاصت اذهلو . نانويلا ىلإ وأ رئازجلا ىلإ

 . الام ةلودلا ىلإ اوددؤي نأ ىلع اهنومكح مهدالب نع محل لزنت

 ةراوملاو روريلا اق تيمي رف نيتيفيد نيتفئاط نيب ةلداع ةمسق نانبل ضرأ تناك

 (1) فعدق عسكعمو : هم. كع ط. 8



 ةيراوملا نيكقالبلا

 امسرفو

 روزرع زوردلا .ارمأ

 بابش ريشب ريم الأ

 .ريشب ريمالا نيب

 ىلع دححو

 ل ل إل

 نيملسملا 2 !برقأنولوألاو « ةنراوم لا ةيناثلاوزوردلا امهالوأ ,امبباب

 ةفلخلا ةعاط نع جراخ امهالكو , ىراصنلا ىلإ برقأ نورخآلاو
 ذإ , ةييلصلا برحلا ىف ديجم ضام ىتاوذ ناتكفلا تناكو . ًاعم ايابلأو

 املف ؛ نيتاللا بناجف ةنراوملالياو ٠ نيملسملا بناج ىف زوردلا ليأ
 نييسنرفلا نيب ةدوقعم ءالولا رصاوأ تلظ ةييلصلا بورحلا تضقتا

 ىلع ةياحلا ىعدا رشععبارلا سيول نأ ىتح « نانبل لهأ نم ةتراوملاو

 . ًارهاظ ًافطع مييلع ىدبأو نيينوراملا

 سأب لهأ مه ذإ , زوردلا ىلإ رمآلا لوأ ىف دالبلا مح ناكو
 « لاضنلاو برحلا ىلع اهتردق تتبثأ توب مهنم ترهتشاو. ةوطسو

 خوتت توي نم ءارمأ زوردلا لبجو ناروحو نانيل كح ىلع ىلاوتف
 نيجراخناقيرفلاناك املو . بابشو دامعو طاليتجو نالسرأو ىعمو

 قاصتوىنيدلا ءادعلانم امهدالبت ب دّقف , اعمةيئارصنلاو مالسالا ىلع

 فيلخلاو فيلحلا نيبرمالاىرجب ام لع مبننيروماآلا ترجو «,نافيلحلا

 نوعضخي ىراصتلاو ؛ ىراصتلا خياشل نوعض# زوردلا ناكف »

 ةياهتى ناتبل ةرامأ تبتأو 0( « ةردان ةييط سفن نع زوردلاخياشل

 ىلإ امتالو ىلع لظ ىذلا بابش ريشب ريمألا ىلإ رشع نماثلا نرقلا

 ايئورامراصو ةينارصتلاقنتعا مث السمهرمأ لوأ فناكو ء 144٠ ةنس

 هكح مايأ بلغأ ىف ةنراوملاو زوردلا نيب ادوقعم ءافصلا لظو

 اضالكف . ىلع دمتو ريشب نيب بابسألا لصتت نأ ًايعيبط ناكو
 ذخآيو ةلودلا فوختي ءاكلم هسفنل سسؤي ىأرلا عساو رداق لجر

 ريخلاو دم ةوق ىلإ ريشي نطفتو , اهدكو اهريبدت نم ةيقتلاب هسفن

 5 ىلع دمش ناكو « هيلا تراص ىه اذإ هيدي ىلع ماشلل ىجري ىذلا
 ةسايسلا لئاسم ىف انزو ةنيدلا تارايتعالل مي نم رخآ - ىرنس

 ءاوسو ؛ ىلع دمشو ريشب نيب تالسارم ترج مث نمو ء ةموكحلاو

 35 نم ماعلا تايكن نع ملا رس ()
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 اقفتا دق اناك مأ , ةلودلاب بوثولا ىلع نواعتلا ىلع نالجرلا دعاوتأ

 هللا دبع قدصأ ءاوسو . ىكناي همسا ىلاطيإ لجر دي ىلع كلذ ىلع
 ريطف ةةداصمهدب ىف تعقو تالسارملا هذه نأ نم ىعدا امف رازجلا

 ةفيخ سجوت ةلودلا تحبصأ دقف ع قدصي مل مأ )١( ةينيطتطسقلل اهأب

 لجر عم مهاقتلل محدادعتساو هلهأ ةوقنمو . هلاح ىلع نانبل ءاقب نم

 « ةلودلا نيبو هنيب قئالعلا داسف ىلع اهلك لئالدلا لدت ء ىلع دمحك

 ًاريخ ةلودلاب ىونيال هنأ لبعو

 ةنراوملا نيب قيرفتلا ف طشنت ةلودلا تاءاعس تذخأ مث نم

 ريشب خيشلا زوردلا ريمأ نيب ادوقعم دولا ناكنأ دعبف ع زوردلاو

 سئاسدي امهدبع رخآ ىفافلتخا :: بابش ريشب ةنراوملاريمأو ع طالبنج

 روبشملا رازجلا دب ىلعاكع ىف طالبنج ريشب خيشلا لتق املو « كارتآلا

 هيلع اوماق ريشب ريمآلا بلطب ناك كلذ نأ نائبل لهأ نظو لظلاب

 قةيحيسملا ةفئاطلا هذهةلودلا تعضو اذب.و (7) ,, هتعاطىصع اوقشو

 الخدت ماشلا نوُهش ىف اسنرف لخدتل ليبسلا تدبمو «رطخم جرح

 . اريطخ ايلعف
 تاعزاتملاو ججاذملا تمعو « ةنراوملاوز وردلا نيب قئالعلا تدسف

 ىلع دمحشو رازجلا نيب بايسالا تءاسو ع نئمطملا نمآلا لبجلا كلذ

 تناكف هيلع ةرطيسلا لواحتو هسفن نع ةيحاص عدخب امهالك ناكو

 رييدتو عادخ ةقالع ماظعلا رودصلاو ءارمالاو ةالولا نيب قئالعلا

 اعيمج ميني ةمقاولا عقت نأ نم دي كانه نكي لو ء ةيهاركو دكو
 ىلإ عجرت ةيرقلا ماشلا برح بابسأ تناك اذاف ء الجآ وأ الجاع

 (12)1هدنتم : البد طتكذاوم لت ظوعمو 0ع 180نوأةءئورص(ع2.65-66

 قحدل 1كم 0م, كغ 2.2. 245 رظناو

 51 ص : ماشلا تابكت نع ماتا ربح رظنا (0)

 ني ىعست ةلاودلا

 ةراولاو زودلا

 زورفلا نب جياذلا
 ةراولاو

 هبرح بابسأ ضعب

 ةناثلا ماقال

0 



 ماشلا فى :رصأ اذا

 نيني ىوسصا مهاربأ

 ماشا ىف فتتاوطلا

 لالا الل سس

 اعون ةديعبلا هبابسأ تناك اذإو ء رارجلا هللا دبعو ىلع دم نيب عازنلا
 ءماشلا ةيالو نم هدع وامي هثنحو ىلع دمحم ناطلسلا ريرغت ىلإ عجرت

 .لاجر نيب محملا ىطابلا ءادعلا اذه ىلإ عجرت ةديعبلا اهبابسأ ناف

 مهيعسو ضع نم مهضعب فوخو « ةيعر وأ | وباك اماكح مهلك ةلودلا

 ىهتنأ ىذلا .ىسلا روعشلا اذه « ليبس ىأ نع ضعب ىلع ءاضقلا مبلك
 + ىلع دم لامآ ىلع ءاضقلاب ىبتنا ءاقح ةنرحم ةمتاخ ىلإ اعيمج مهب

 هتمصاع ناطلسلا ملستب و « ريش ريمآلا قد رازجلا تيب لاوزو

  ىملكس رايكنته ةدهاعم ىف ايسورلا ىلإ

 هللا دبعو ىلع دمحم نيب فالخ ةروص ىف ماشلا برح تأدي

 ايرح تحبصأف « اهتقيقح نع تفشكتت نأ ثبلت مل اهنكلو « رارجلا
 ىلع هءازج ابيق رازجلا ىتل دقو , هناي رم كناطلسلاو ىلع دم نيب
 طغض هيلع دتشاذإ , هقح ىف مثأ امو ىلع دم دبع نم نوختام

 بقت رم رازجلاو نييرصملا دي ىف ةنيد ىلا تطقس ىح اشاب مهاربا

 .فرشك هفرش نأ ناطلسلا فصي وهو هسفن ملف « ناطلسلا ةنوعم

 ٠ نييرصملا دي ىف ةينوق دعب اهلك ماشلا تحبصأو ع ةرهاعلا

 ماشلا تاونس ريخ دعت تاونس عسف ىدم مايشلا نويرصملا كح

 نيرئاثلاو ةاصعلا ذخأف ميهاربا أدب دقف ع ةييصعلا ةرتفلا هذه ىف

 هل تيلسأو دالببلا هل تنادو « همواقم لك ىلع ىضق تح ةدشلاب

 ماشلا ىلع هبيلاسأو ىلع دمحم ةمظنأ ضرفب كلذ بقعأ مث ءاهدابق

 . حالسلا عمجو تاجتنملا مظعم ركتحاو ىرابجالا دينجتلا نلعاف

 ء ىكرثلا كحل مايأ دوسأ ىف ماشلا لهأ اهفرعي ل رومأ اهلك كلتو

 داز ىذلا نكسلو . ًاديدش ًاروفن رصم ةموكح نم اورفن نأ اوئبلي لف

 ابنلعأ ىلا ةاواسملا وه ًامغو ةظيفح ماشلا لهأ بولق المو ممروفن:

 ةاوادم ع ادوبي وأ نييلسم وأ اوناك ىراصن ماشلا لهأ نيب ميه يأ



 بم اب سس

 وملسم هلبقي ال رمأ اذهو م, ءاضقلاو احلا مامأو ةلماعملا ىف ةلماش

 نأ رمآلا لوأ اوبسح دقو ءداتقلا طرخ هلوبقو مهنودو , ماشلا

 ةلذلا نم مهدودح ىلإ ىراصنلا ديعمو هباوص ىلإ عجار رميهاربا
 بالقنا هيلإ نوكشي ماشلا ءايلع نم رفت بهذف , فعضلاو

 ليخلا مهبوكرونيبمذلا .العتسا نم مَمَكَأهمامأ نوطسبيو , عاضوألا

 نيدلا ىلع برحو ؛ رفتغت ال ةرج مهرظن ىف كلتو ء نيملسملاك

 ةيرخس مهنم رخس نأ الإ ميهاربان منكي ملف ءابوح ةبوت الإ ابحسممال
 ىتح مويلا نم لاخلا اويكري نأ مهحصن ذإ « لابلا قساك مثدرو ةرم

 نأب مهلامآ بيخو مهعجف مث () ؛ ةقاكىراصنلا نم ىلعأ اوريصي

 ايرط نالذج هسفنب مهسوفطدبشو , ىراصنلا تالفح نم الفح رضح
 ةعارزىلإ سانلاداعف , ماشلا عوبر داس نأ ثيلي مل نمآلا نأ ديب

 مايأ اهن٠ أبخت ناك ام اوجرخاف مهلا ومأ ىلع سانلا نمأو ء ضرآلا

 مصعت نأ ةيرصملا دونجلا تعاطتساو « هب نورجاتي اوذخأو كارتآلا

 عارزلا نأ طافةنمآلا عرازملا ددهت تناكىتلا دوهلا تاراغ نم دالبلا

 لصانق دحأ فصو 000 امترضن عرارمللو اهتميقضراللا تداعو
 نم نمآلا سانلل نمضت تناك اهنأب ماشلا ىف ىلع دم ةموكح لودلا
 ىللع مهنمؤتو ل ديتجتلاب اصت ب امف الإ  ةيدادتسالا رماوألا

 بابسأ مل ءىهتو مهيد رماة ةيرح محل كرتتو « مهلاومأ
 للعو ء بئارضلا عيزوت ىف سانلا نيب تلدعو : ةايحلاب عاتمتسالا

 ىف اهب اومعني نأ سانلا عيطتسي ىتلا ةيرحلا بابسأ مهل تأيه ةلجلا

 ةرادالا نأ لصنقلا ظح ال دق لب « عاطتسملاردق ىلع ةرح ةموكح لظ

 تفضي هنكل و + اينما ارظشا ل

 . . اهاومحصال سانلا نإ

 (1) 2مهسمأاب 0م. ع 27, 1
2 2 :1614 (2) 

 ىف ىانلا نانئمطا
 ماي لئاوأ قماشلا

 ىرصملا ملا



 هاسسا لاهل سس

 ىلا بابسآلل رصم ةموكح نوبحيال اوناك مالا لهآ نأ عقاولا 025 ي

 سانأ ىرصملا كحلا ومن روعشلا اذه ىف مبك راش نكلو ءابناب قيس

 نأ ذإ ؛ ىفخال قلب ًالع اد نودصرب ريلجنالا ناكدقف . نورخآ

 ىربلا دنملاقيرط ىلع رطيسي هلمجي نأ هنأش نم هدب ىف ماشلا عوقو
 ماشلا نع اوضفن ول اودوو هب مثرودص تقاض مث نمو ء رخآلا

 لعجينأ هنأشنمعساولا ىدملا اذهىلإ هتموكحدادتما نا مث . هتاطلس

 ارالجنا نكت ملرمأ اذهو , ضياألا رحبلا قرش ىف ةريطخ ةوق هنم

 لوطسأب ظفتحي نأ ىلع ارصم لجرلا ماد امو ع هاضرت وأ هقيطتل

 . هيلع ءاضقلا نم دب الق نذإ و ع رطخىف « تنافيألا ه هايم ناف « ىوق

 هيرغي نأ هنأش نم ةدايزلاق هتوق دا رطضاوماشلا ىف هءاقب نأ ىلإ اذه

 ةلعت سورلل لعجي هرودب اذ هو ع ةلودلا ضرأ نم ةدازتسالاب

 ناك مث نمو . اهيلعةياخلا نوعديوةيلعلا ةلودلا لامعأ ىف ابم نولخدتي

 ةلودلا دب. ىذلا رطخلا ىلع .ءاضقلاب سورلا ةجح لاطبا نم دبال

 قيفوتلانم ىلع دمج كردآ ا زيلجتالا حرتسي مل اذهل , ىلع دم وهو

 . هيلع دالبلا ةراثال نولمعي اوأدبف « ماغلا دالي هترادا ىف

 ىف لخدتلل رريم قلخلو , دالبلا كح نع زجاعلا ربظم هرابظأو ل ره

 نأبىبستب ماشلا ىف هلصنق ىلإنوتسرملب ىحوأ مث نمو عهتموكح رومأ ع دح ىلع

 ريغ ىف ريخآلا اذه ناكو ءاءروس ىف ةروثلا ةكرح مظذ
 لإ ةجاح

 ضيفت هسفن تناك دقف « هلديكلا ىف أديب ىتح ىلع دمحمب ىرغي نأ

 . قيحلا رشلابارتلجيا ددهتي هنأهيلإ ليخ ىذلالجرلا اذهل ادسحوةرسح

 ىف غلاب دقل ىتح فولأملا دحلا زواج ًاطادقت لمعلا ف لجرلا طشتق

 امهم - ام ناسنإ ىلع بعصي لهو . هيلإ ةءاسالاو ىلع دمحم ءاذ.إ

 « مايآلا هذه ىف ماشلا ىف ةروئ ريش نا  هتفاصحو هتردق تلق

 امو ميهاربا حاست نم ضض» لع سفنلا نوتبكي نولسملا ناك ماأ
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 ةواعلانومنت ىراصتلاناك مايأو « نيدلاى لع هئادتعا نم هوروصق

 مث نم «لوطلاو لوحلا تاذ ايناطيربب فيكف « ةيحيسم ةلود ةيأ نم

 ماشلاىحاون ىف ىظلتت ةروثلا نارين تذخأف ريلجنالا ةياعس تدلفأ

 ماشلا لهأ نودعيو  ناريتلا قف ن رخفني ةلودلا لاجر عرسأو ءابلك

 ماسشلا ىف نويرصملا ءاقب مهيلع اهضرفي ناك ىتلا تاعبتلا نم مهتافعاب

 فاضناو , كلذ ىلإامو حالسلا عمجو راكتحالاو ةيرابجالا ةيدنجلاك

 ءالعتسا نم مبسوفن ىف جرحلا نمزودجي ماشلا لهأن اك ام هلك كلذىملا

 . معو ةنس تلعتشانأ ةروثلا نارين ثيلت لف 5 مهترصانمو نييمذلا

 تفاضناف هباصن ىلإ رمآلا ديعيل نيرئاثلا لعدادتشالاىلإ ميهاربارطضاو

 نالا نم اورخدي لف , هئادعأ رظن ىف ىرخألا هتاءاسم ىلإ هذه هتدش

 نوقخي زيلجنالا نكي ملو . ماشلا نم هجارخإو هيلع ءاضقلا ىف اعسو

 ىلع ارابجاوامع لب ء دالبلا ىح! ونىفةنتفلا فارطأ تودع مو مهيدنأ

 رحبلا ىف مهوطساةطساوب ايروسو رصم نيب تالصاوملا اوعطقي نأ

 تبرطضا ىتح ءاغلاب اطاشن ساتلا ةراثا ىف ىنبسنب طقتو « ضيالا

 نويرصملا ناك ام مبسفتآ نع سانلا علخو , ميهاربا ىلع ابلك دالبلا

 نيبرصملا ىلع لبسلا توتلاو ء حالصالا رهاظم نم هب مهومزلأ دق

 لاعمهتم تمأو « ةلمج ر صمدي نع ماشلاج رخف ب رحلا ددجي ناطلسلاداعو

 زيلجنالا شويج تلزن مث « ناك أ ىضوف داعو ماظنلاو حالصالا

 اناذيا كلذ ناكف قاتخلا هيلع قيضتو ميهاربا براحت ماشلا ضرأ

 نم هب نولزني كارتالا رين ىلإ هتدوعب اريذنو هيف ةنيكسلا مايأ ءاهتاب
 ارتلجنا تكردأ ادمو « رصمورغلبقنوتأب ا وناك ام قاعضأ تاءاسملا

 هتملسو حللصملا هنع تدعباف : هلبقتسمو ماشلا باسح لع تدارأام

 ءبارطضالا و ىضوفللهتيلساونانئمطالاو مالسلاهنعتضقنو : ءىسملل

 ماشا هروب

 ىرياجتالا لوطمالا

 ةروثنلا رزا دشي

 نولزني زيلجنالا
 ماشلا ىف مهدونج

 ىرملا محلا صلقت

 ماشلأ نم



 مانثلا ىف ىرصملا كحل
 ةيرملا ةلودلا ةركفو

 بالا / اي

 ىفايناطيربةرافسىلوتتنأ .ىث ىفةمابشلا نم نكي مل » هنأنم مغرلا ىلع
 ةصاخو « هيماظن ةموكح ىأ دضمهدرمتب اوف رع موق ضي رحت ةينيطنطسقلا
 «ةيرصملا ةموكحلا ةردقمو ةءافكب ابسفن ارتلجنا لثمم فارتعا دعب

 . له ه : ةيزيلجتالا ةموكحلا نم ميفتسي نأ ريبتل قح دقلو

 ىه ىلا ةيلعلا ةلودلا ديفت ىتلا لامعاللا نم ةروثلا ىلع ضيرحتلا ناك

 بح دلوت ماشلا ىف ةروثلا لهو « ةنينأمطلاو ةحارلا ىلإ ةجاح ىف

 مح ىف ناطلسلا مجني لهو « ناطللا اياعر بولق ىف ماظنلاو ةعاطلا

 . (1) ىلاولا هجو ىف ىلاعلا بابلا ممرامثأ نأ دعب موقلا .الوه

 تقبس ىلا ةركفلا هيلا ىحوأ ماشلا ىف مهاربا دوجو نأ دي

 نيقطانلا خاس و« ةيبرعلا ةلودلا » ةركف ىهو ء كلذ لبق اهيلا ةراشالا

 مظعم نآلا ناكحي هوبأو ميهاربا ناك دقف . ةلودلا دسج نع ةيبرعلاب

 , دادنبو ةريزجلا لهأ الإ امبناطلس نعاج راخدعي ملو ؛ داضلاب نيقطانلا

 ةظحلا ىف راظنأألا هيلا تبحجتاو , راطم لك راط دق ىلعدت# توص ناكو

 مهاربا ذخأ مث نمو « اهناطلسو ةيلعلا ةلودلا نم ابف نويلسملا سكي

 لاصفتنالا ىلإ ل وصولل ءارألا هيلع ضرعيو ةركفلا هذه هيبآل طسي

 ةانالاب هحصنيو هنبا لبمتسي ىلع دمح ىضمو . ةديدجلا ةلودلا نالعإو

 ىوذو ةأرسلاو ءاملعلا سوقن نم رمآلا عقوم سسحتي نأ هلأسيو

 ةروثل لفحالو اهنلعأل هدحو ميهاربا كرت دق ولو « ماشلا ىف ىأرلا

 اصلاخ اييرعنوك داكن و ٠ هقيس ريغ نم ونال لج رلا تاك دقف ع لودلا

 هذه نوكم دقو « ميدقلا بهاذلا ممدجبو برعلا ركذ» أتفيال

 ىلع لمعلا ىلإ اهزفحو هاربا ىلع لودلا راثأام ضعب تاينلاو ءارآلا

 ىعاسمو زيلجنالا دوبج تناك دقف لاوحآلا ىأ ىلعو .ماشلا نم هدرط

 .هاشلل ىجرت تناك ىلا ةرهازلا لامآلا هذه لك ىلع ةيضاق كارلا

 . 66ه ص - تعقر داعتالل ىسايسلا رقم خيرأت فلل



 ب اإلو اح

 نم.ءاوس ء امهديا ىف ماسلا لظ ول هنباو ىلع دم دي ىلع ةيورعلاو

 ءاخرلاو ةاحلا ثعبو اهيلا نمآللا ةداعإو دالبلا لاوحأ حالصا ةيحان

 ةبرعةلود ءاشناب ةيمالسالا ةلودلا ذاَقْنا ةحان نم وأ ء ديدج نم اهب

 مالسالاو ةيمالسالا ةلودلل أديتو قارعلاو ماشلاو رصم مضت ةصلاخ

 . ةرهاز ةدصجي ةايح-

 تداعف ءليوط لاتقنود .١44٠ ةنس لالخ ماشلا نويرصملا ىلخأ

 مهذايم اهيلا اود يعيل مييلا تداع  كرتلا « اهباصأ د ىلإ دالبلا

 ىلع دمع داك ىذلا كردلا ىلإ ىرخأ ةرم ام اوطبهلو مثرخاسمو

 نأ اوأر. ماشلا كالتما ىلإ اوداع امل كارتاللا نأكو و هنم اهذقنتس

 , ةيرصملا ةلودلا لاجراهف مح ىّتلاعسقلا تاونسلاف مهتافام اوضوعي

 ,نيملسملا نيبو مهني ءاضغبلا بابسأ ءامإ و نييحيسملا ريقحت ىف اوغلاخ

 نأ اونظ مهنال اشاب مهاربا مايأ نم رودصلا ىف تازازحلا تناكو

 ممودسحو نييلسملاب ةاواملا بلط ىف بدآلا دح اوزواجت ىراصتلا

 اورمضأو مهتراجيو مهتعانص ىفو ةيريمآلا زك ارملا ىف مهمدقت ىلع

 رطضاو ءانلعو ًارس مهل كارتالا ضي رحت كلذ ىلع مثدعاسو ءوسلا مل

 ىدعتلا رثك و ةميدقلا مهلاحو مهسي المل دوعلا ىلإ ندملا ف نويحيسملا
 . 00« ةدوكسحلاو ةيعرلا نم مهيلع

 ةيفاك ةجح كلذ ناكل كلذ ىلع ماشلا لكاشم ترصتقا دق ولو

 تددهتو لتخاف نماللا داع دقف , دالبلا ىف اهلخدت لودلا اهم ررعت

 جض ىتح كارتآلا تاءاسم تلاوتو ءراطخألاب ىازرآلاو رجاتملا

 لاخلا نوفصي ريراقتلاب مهلود ىلإ نوثعبي اوذخأو ىوكشلاب لصانقلا

 مح ىف ديدج نم دالبلا اهلا قاسنت ىلا ةيواهلا ا 1# روروصيو

 ماعلا نولخم نويرصملا

 محلا تارام

 دوعل ىكرتلا



 لع لصع ارتلجنا
 ةداصتقا تازاتمأ

 ماعلا ىف

 امساطمو اسنرف
 ةييدلأ

1000 

 لودلا ل خدتريرتتل ةيافكلاه ناكل كلذ ىلعرماألا رصتقاول ءكارتألا

 نوكي نأ ودعي ال هلك كلذو فيكف , ةلودلا نع ماشلا خلسو ىلعفلا

 .لودلا هذه ىدحإ تناكدق ولو ءبارطضالا بابسأ نم اريسي ايناج
 ىرت ىهو امأ ليس نوهأ ىلع رمآلا تمتأل ديرت ام لعفت ةرح

 نوئش ىف لخددلل ىعست نأ الإ اهل سيلع اهيلع تاسنقر تايرخاألا

 . .ادعالانم اهنتايصوابئايك ىلع ةظفاحملا راتس تحت املس الخدت ةلودلا

 ىف مثرجاتم اودق ةيحانلا هذه ىلإ انطفت لودلا عرسأ زيلجنالا ناكو

 ا تالويست واخ راكج الع ةلودلا نبا رامحوو ماغلإ او

 مهتاجوسنم سفاني داكي ال مهل ىراجي ذوفن ةقطنم ماشلا تحبصأ

 .هق سفانم ىرخالا مهتاجتتمو

 اهتاطلس تدم را عب لخدتلل تكلس دقف اسنرف امأ

 هناك ام ىلإ ةراشالا تقبس . ماشلا ىف ةيحيسملاةياعرو نيدلا قي رطنع

 رمآلا لاصتاو اهتبامح تحت مهايإ اهرابتعاو ةنراوبلل اسنرف ةياعر نم
 .نرعلا لئاوأ ىف ةلودلا نم اولصح دق نويسنرفلا ناكو  مهنيبو اهنيي

 « امميمرتو اهب ةيانعلاو ةسدقملا نك امالا ةياعر قح ىلع رشع عباسلا

 سئاتكلا كلمت تحبصأ ىتحطيسبلا قحلا اذهقىمنت اسنرف تلاز الو

 جيجحلا حاب نأب ديعت للعا,/٠4ةنس ةلودلا نم تلصح وافرع ةسدقملا

 ىضمو ٠ (') ءاوسلا ىلع ملسلاو برحلا مايأ ىف ةسدقملا نك امآلا ةرايز

 نم ةفئاط ءاقب نأ لعت الو ارطخ هل سحال ةلودلاو كلذ ىلع مآلا

 نييسنرفلا كالتما نأو « اهبفرش سمب ىرخأ ةلود ةياح ىف اهاياعر

 ةلودك ابتطلس نم صقتني نأهنأش نم سدقملا تبي قةسدقملا ىقابملل
 روهدتلا نأ بسحت نكت: ملو . لودلا نيب رابتعاو نايك ابل ةمرتحم

 ىلع ةودلار بجي ةيمازلا ظوقح حملا هذه هعم حبصتدح ىلإ اهب لصيس

 (1) ظموعاطمعلغ : 0م, 01, 2. 96,



 دس ؟ر«كإ مل

 . دعب امف نويسنرقلا هلواحت ىسابس ذوفتل اليسو , اهتعاط

 ءابرس مهنم عورت ملو اراثم كارتآلا نم رثت مل لاحلا هذه نأ ديب

 ىسذرفلا ناطلسلا اذه ىلإ نورظني اوناكنيرخآ اموق تعور اهنكلو

 ءال بف - زيلجنالام نورخآلا .الؤم نكيمل و . قاقلا نم ريثكى ىاانلا

 اهإو  ايكرتفةيرغقلود ةبآل ىيدلا ذوفنلا دايدزا اريثك مهجعزيال

 أياعرنم نييحيسملا ىلع مهتياعر نوطسبي مانيأر نيذلا سورلا اوناك

 نم ادسح نويلقتي سورلا ناكو ع بوتادلا لعو ناقلبلا ىف ةلودلا

 ةضانمل لخدتلاب محل حمسق ىنلا ةصرفلل نوقوشتيو « نييسنرفلا
 اسورلاإرصبق نأكلذف ةيغرمهدازو . ميظعلا ظحلا كلذ ىف نيبسنرفلا

 قلعتلا ديدش الجر ناكر شع عساتلا نرقلا نم ىلوآلا تاوتسلا ىف

 لظت نأ هضري نكي لو ءلوآلا ردنكسا وهو عهيابسأو نيدلاب

 ىتح ىعسو دحي لزي ملف « كيلوثاكلا اياعر ىف ةسدقملا نك امأللا

 ناطلسلا اوعنقي نأهودعاسم عاطتسا ذِإ « ١٠18م ةنس ةصرفلادل تحتس

 ةياعرل نييسنرفلا راكتحا نم اهفرشو ةلودلا ددهم ىذلا رطخلاب ادومم

 سورلل هب حابأ انامرف ناطلسلا ردصأ مث نمو «ةسدقملا نكامالا

 . سدقلا ىف ىربكلا ةسيتكلا حالصا سك ذوثرالا

 نك امآلا لع نييسنرفلاو سورلا نيب فينعلا عازنلا اذه أدب كلذ

 فرشولع عازن ةأيهىف : ًادج ةرغصم ةروص ىف أدب  ماشلاف ةسدقملا

 1867 ةنس مرقلا برح ىف ةريكم ة ةروص ىف ىهناو سئانكلا ةياعر

 -- رمآلا لوأ نم نكي مل هلكرمآلا نإ لوقن نأ أطخلا نم سيلو

 ىف وه اميإو « ةسدقملا ىابملا ةياعرك فرص ىوتعم فرش اعارت

 . اهدالبو ةلودلا ىضارأ ىف ذوفنلاو ناطلسلا ىلع عارن هتقيقح

 سورلل قحلا اذه هحتم اوربتعاو ناطلسلا ىلع نويسنرفلا جتحآ

 مهني ولا و ةمرتح ةدهاعم ىف هب محل ملسم قح ىلع هنم ءادتعا

 ماشلا ىف اسارفزكرم
 ىو رثاف واخ ريث

 سا عارصلا أدب

 .نيسنرفلآوسورلا
 ماعلا ىف

 نوجتع نويت رفلا



 ب ما

 نع لقتال ةمرتح ةدهاعم همعدت قح : نورخآلا مم قح باحصأ

 ةدهاعم اسورلاق هبت زافىذلاوهو : امارتحاال وّةوقنييسن رفلاةدهاعم

 سك ةوئرآلامورلاةياعر قدح هب تيسكفع 10/4 ةنس ىج رانك كشتك

 نيسنرفلل ام سورللف : كيلو ثاكلاكنييحيسممورلاماد امو. ةلودلا ىف

 ىحيسم لكل .حابم قح ىه ىتلا ةسدقملا نك امآلا ةياعر ىف قحلا نم
 . ايسكذوئرا ايمور مأ ناكايكيل وثاك

 لودلا ىعاسمب روطتي ىونعملا ىتدلا قحلا اذه ناككلذ ءانثأ ق ا ةيتيدلا قوقحلا روطق

 لاح ءوس ناعأ دقو . ىتش راطخاب ةلودلا دمي ريطخ ىساس قح ىلإ

 مادا , روطتلا اذه ىلع اهلنو>أ بارطضاو اهتاءاسم ةرثكومةلودلا

 نوسمتليال لف ناطلسلا ةياعرفف مهلاومأو مهسفت أ لعنيتمآ ريغاي اعرلا

 اورفيو ءارفسلاو لصانقلاب اومتحىت> « ةيبنجأ ةلود ةياعر ىف نامآلا

 اياعرلا ذخأ مث نمو . نينئمطم نينمآ اوشيعيو مراغملاو ملاظملا نم

 سورلا حتفو ءةيسور وأ ةيزيلجتاوأةيسنرف ةيينجأ تايسنحي نوسنجتي

 .«باسح ريغ نم ةيسورلا ةيسنجلانويلطي ةيعرلا قفدتق هبعارصم ىلعبابلا

 رابتعال ةيفاك رقسلا زاوج ىلع ىسورلا لصنقلا ةراشا تحيصأ ىح

 « رصيقلا ةياعر ىف الخاد ناطلسلا ةياعر نع اجراخخ ايسور لجرلا

 «ريطخلا ىلسلا وزغلا اذه هوزغت لودلا دجو نأ ناطلسلا ثيلي ملف

 ثيلورمآألا لاحفتسانم قولا كلف ءهئاطلس نع هاياعر نوجرخ

 ةصرف دحي نأ هيلع ريسعب نكي ملو . ليسلا اذه فقويل ةصرفلا نيحتي

 لبج ىف أوسأ ىلإ ءيس نمريست كاذ ذإ رومآلا تناكدقف « ةيتاوم
 تاياعسب هيف ةنتفلا تبدو هلهأ نيب ةموصخلا تراطتسا ىذلا نانبل

 هلهأ ىارتي ران نم ةلعش بلقتاف ةراوملاو زوردلا نيب كرتلا

 تاحبرصت لك نرأ نلعأنأ ناطلسلا ثبلي لف , تاراثلاو ةوادعلاب

 كلذبقعأو ماشلابةيكرتلا تاطلسلا ةفرعمب عجارت نأ دب ال سنجتلا



 ميس

 ناطلسلا مزليال ىتجأ دلي ىأ ىلإ اياعرلادحأ رفس نأ هيف ررق نالعاب
 ماد امو , ايكرت هلصأ ماد اف دئاعلا اذبل ةيبنجأ ةيسنج ةيأ مارتحاب

 الو كارتأالا ةموكحل عضخم ىكرت وهف ناطلسلا ىضارأ ىف شيعي

 . هيلع رخآ عارل ناطلس

 ءايونعم اعارص تسيل ةلأسملا نأ بقاثلا مرصيب زيلجنالا كردأو

 ءارو نم هتاسكن ىندأ فرش ىلع نايرتحتال ايسورو اسنفرف نأو

 برحلاك فرص سايس عارصهتقيقح ىف رمآلا نآو , نييحيملا ةياعر

 ال هنيد بهادمنيسنرفلاو سورلل اودجين :أامهلاه دقو « اوس اوس

 ا ةيئئتْ ”ةوربلاروذب سرغللعنولمعي اوأ ديف, امفلخ ن ورتستي ماشلا ف عابتا:

 « مهئاطلس مهلع نوطسيي اياعرمبسفتآل اوبستكيىتحةسدقملا دالبلاق

 ةتسىلا وح ناطلسلاىلإا ومدقتق ع ميلي نع ى.مايسلا مهتاطلس نودعو

 ممززعو «سدقلا فةيتنكست وربةسينك ءانبب م طمسسي نأ هيلاذ وبلطي ١م

 هطابحال اوطشتفزيلجنالاىعسع نويسنرفاا سحأو )١, كلذ ف ناملآلا

 نم مهوفوخو ةيتنتتوربلا ىلع هتقراطبو ماشلا سئانك اوراثأو

 ىلاعلا بابا! ىلع تاابنانأ تاياكشااو ىجرلا ثيات لف . زيلجتالا ىعاسم

 ىحيسملا بهذملا ىف ةكيلوثاكلاف , بلط' اذه ضفرب نأ هفلحتست

 زيلجتالاف ,ناكم ىأى عوبذ ةيقنتستوربللس يلو « ةلودلا دالبف دئاسلا

 . . ًايسايس اناطلس الا نوديري مهاسع اف ماشلا ىف ممل ةبغرالا

 مل ءالؤه نكلو ,زيلجنالا بلط» ضفرف ناطلسلا عنتما اذهبو

 ىتح هيلع نورباشيو بلطلا ىف نوحلي اولاز اف مهضرغ نع اونثني

 عماست و.144؟ةنس ىلاوح سدقلا ىف ةريغص ةيناكلجنا ةسينك اوماقأ

 مهلاومأب اولوروف مهتاياعد مهيف زيلجنالا ثبو كلذب نويكيريمآلا
 اهسفنل تيسك ناةئشانلا ةريغصلاةسيتكلا ثيلت ملف ةيريشبتلا مهثوعب و

 (1) 8موعاطتممعلا 0م, 06 2 6

 لخرت ارلحا

 ةياعدرتتش ارتلجا

 ةليياساور

 ياكم اةسينكانب
 سدقلا



 ماشا لتحت لودلا
 اداصتقاو اوتعم

 مس #44

 راصىتح ةسينكلا ةنواعم ف تايلصنقلا تطشقو , عابتألا نم ةفئاط

 هناك ام كلذ ىلع اهناعأو : هباسح بسحو هب دتعي ارفن عاينألا ءالؤه

 زيلجمالا ةيامح عتملا نم ةيقتتستوريلا باسقتالانم هنورظتقي سانلا

 نايك ىلع تظفاح ع راسيلاب هتحنمام نيهلاب لودلا تذخأ اذهب
 'اهاياعر صتمتو ةلودلاهذه نايك رخنت تضمورهاظلا ف ةيناهئعلا ةلودلا

 ةيغابلا ةمسقلاهذهاهنيي هتمسقو ماشلا نم ايلع ادهم تدرطو « نطابلا ف
 .ناطللاىلإ ماشلا تدر , ءىشىف ىقيقحلا لالتحالا نع قرتفتال ىلا
 .لوح تركسعو : ماشلا ةراحيتو ماشلا لهأ هتعاط نع تحرعأو

 داكن ةيمسا ةيعبت ريغهيف ةلودلا ىقب اذاف ع ليسلا هيلع تذخأو هناوم

 | ؟ ًائيش ىتغتال
 ذنم مهعمج اوعملو ءلاحلا هذه اورقأ ا سورلل رمآلا كرت ولو

 نوحي مه ءالؤبف ديعب ذنماريلع اوضقو ةلودلا ضرأ اولزنو نيح
 نوفرصتي ومهتدارإناطلسلا ىلع نولمب و , ابيط ًاددعناطلسلا ةيعر نم

 .مولتشي الو زيلجتالا ريص مهل سيلو . نوءاشي اك ةلودلا ةسايس ىف

 اهقيرط ىلع نوصرح دنه محل تسيلذإ ء نيستر فلا بعاتم رمآلا نع

 الوقينرصيقلا بجعدقو ؛ مهءابلأ للعىلوتست ةيلخاد ةيسايس بعاتمالو

 ضرعاذإ [ديدج ىدبيهنأ بسقت , هيلع ىهام لع لاخلا هذه .اقب نم

 ناقف ةموصخاسنرف نيبو هنيب تناكو « ةلودلا مسقت ةركف زيلجي الا لع

 . .قاض دقذا ءباسحلا نماسنرف جرخأ وه اذإلمعلاب ارتلجتا ىرغي هن

 عضبالإ هيقوحل تسيلو ع ماعلا ميعمأط» درو نييستر فلا حافكبهعرذ

 مجتافي نأ ىأر مث نمو « قوقحلا هبشيام وأ قوقح عضيو سئاتك

 - ابحاص هل ناكو  رمآلا ىف هطالب ىدل اريلجتا ريقس روميسزوتلماه

 سيئر نيدربا دروللا عم لوصوم دو ىلع ناك هنأ كلذ ىلع هعجشو

 هشيدح ريفسلاو رصيقلا نيب راد مث نمو . كاذ ذإ ةيزيلجتالا ةرازولا



 دلع ارز © سم

 ىتلا  ةثداحملا هذه قف :: ؛مهوم ةنس راني ىف هتيص راطو هرمأ عاذ

  مرقلا برح تنلعأ ةعاس ترشن ىتلاو اهتعاسل :ردنلل تدب

 لاقو , اهنايفب راهي داكي ةلود اهنأب اهفصوف ايكرت نع رصيقلا ثدحت

 نيب مهدبأ نيب توملا هل رظتني ًادج ضيرم لجر ىكرتلا نا

 نولعفياماوريل مهمأر اولمعينأ مه اقيلخْنأك مث نمو . نيحلاو نيحلا
 باصت نأ ريفلل دكأو م ةعقاولا تعقوو ءاضقلا هيف محول هيضارأب

 نود امه.أر هيف ارتنأن اعيطتسق امهنأ ذإ ءايسورو ارتلجتا دبي رمآلا
 تايالوف ع ىري ىذلا لحلا ىلإ ةحيرص ةفيفخ ةراشا راشأ مث« برح
 ةينيطنطسقلا ايسورلا لتحتو ء سورلا ةيامح ىف الالقتسا حنمم ناقلبلا

 ةمسقلا هذه نم مهتصخ زاجنالا امأو , ابضرأ ىلإ اممضت نأ ريغ نم

 « سورلا اهني ىلا اياونلا هذه نولبجي زيلجتالا نكي ملو (0) . « رصم

 ةبهآلا ىلع ايسورلا نآب مهملعأو مهفواخم دكأ رصيقلا ثيدح نكلو
 ء ضيرملا لجرلا ةكرت نم اهتصحب تزاف اذإ الإ ميرتتست نل اهنأو
 اذإ برحلاب سورلا عماطم عفدل نودعتسي زيلجتالا ذخأ م نمو
 .لاحلا مرلتسا

 ًادينأدارأم « ديريامىلع هل نوع زيلجنالا نأ رصيقلابسح امن'كو

 فوكيشنم ريماآلاوهو نيبيرقملا هطالب لاجر دحأ لسرأف «ذيفنتلا ىف

 ميلست اهلوأ : نيطيسب نيرمأ هيلا بلطي ناطلسلا ىلا ةصاخ ةلاسرب
 اياعرلا عي سورلا ةيامح امهناثو ةسدقملا ىضارآلا حيتافم سورلا

 ةنيطنطسقلا ىف كاذ ذإ زيلجمالا ريفس ناكو ء ةلودلا ف نيحيسملا

 تيصلا عئاذلا ىزيلجنالا ىمايسلا فلكدر ىد دروفتارتس دروللا وه
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 ضي رألا لجرلا

 ىد دروغتارتس

 ةراال ىعسي فلكدر

 مرعلا برح



 .ىدتبت مرقلا برح

 ايكرتقعرتلا برد رثأ

 لودسإس

 تك و

 لمحتق ٠ جرح ىلع رمآلاو تارباخللا ةدم لوطت نأ لجرلا فاخو

 سورلا بلط ضفري نآب هيلع راشأف ناطلسلا ىلا ىضمو رمآلا ةعبت

 ةسدقملا نكامآلا سيتافم مليو لوآلا لبقي نأ هيلع سأب الو ىتاثلا

 نم درلا اذه عمسي فوكيشنم دكي لف ءابيف .انغال رهاظم هذبف حل

 1/60, ةنس ويام ىف هليذ ىوطف ع هتلودلو هل ةناهإ هريتعا تح ناطلسلا

 ىلع ىضقني دك« ملو .اناوع كرتلا ىلع اهنريثيل هسفن ىف ىوني وهو

 ايفادلم اواتحاو ثوربلا اوريعف هدنج رصيقلا ريس تح ربش هتبوأ

 دقف « ىودج ريغ ىلع برحلا مسحتل ابعسو لودلا تلذيو « ايشالوو

 دقو . اوأدب امق ىضملا نم مهل دب الف مبأر اوعمجأ دق سورلا ناك

 اورصأو اوعجشتق رزأ دشت مهئارو نم ارتلجنا نأب كارتآلا سحأ

 نآكرتلا ثبلي ملف نيرحلا ٍِس رمآلا جرحت سورلا بلاطم ضفر ىلع

 18601 ةنس روتك ١ « ىف سورلا ىلع برحلا اونلعأ

 هحسول ايكرت نأ اهتفلخ ىتلا ةيسايسلا جئاتنلاو مرقلا برح تتيئأ

 تءاج دقف « كلذك ابضابنتساو اهئافش ىف لمأال لب ء بخ ةفيعض

 ىري نأ دبال ناكف «ةرادالاو شيجلا حالصال ةليوط دوهج دعب

 هتبلاط ب رحلا نكلو , اميلعزاتمتوةميدقلا فلاخت ةديدج اك تابنق سانلا

 رمآلاب  نويسنرفلاوزيلجتالا  ءافلحلا ماق . اديدج آرمأ ايكرتدبت لو

 أوبجوت مث ايفادلموايشالو نم باحسفالاىلإ سورلا اورطضاف . هلك

 .ىهوهيفةيب رح ا مهتدعاق ىلع ءاضقلاب سورلا نم دوسألا رحبلا ذاعنال

 مهتءافك كارتالا ايف رهظي ةبط ةصرف برحلا تناكو . لويتسابس
 كارتآلاو نوصح برح برحلا تناكو .كلذ نود اوزجع مبنكلو

 لو« .ىش لعف اوعيطتسي لل مهتكلاو  بابلا اذه ىف ةرابملاب نوفورعم

 حاجب برحلا دوقي رهام طاض نيبييفرفلاو زيلجنالا شوج ىف نكي



 د كمل

 03 طعما تريورتاك الو نوسيعت لارئجلاالو تالجأر درولل ال

 - ىسورلا اهدئاق رمتساو « لويقسابس لع ىلوتسي نأنم نك" هييسلبالو

 تقحتسا ةراهمب ابنع عفادي 10ل1ءدعم نييلدوت  لصاللا ىتاملآلا

 اوكرتشا ىلا ب رحلاهذهنم اوديفي نأ كا رت اللا ىلع ناك . .ادعاللا باجعا

 شيجلا لظ , ًائبش اوديفي مل مبنكلو « نييسنرفلاو زيلجتالا عم اهيف

 ى ريصلا مهكسمي لساوب دونج , تاونتسي كلذ لبق هأنفرعام ىلع ىرتلا

 هلاقام كيلإ و : رفظلا نع داسفلا ميلغشي نودساف ةداقو ع توملالالظ

 ىنإ :: نيحلا كلذ ىف ىكرتلا شيجلا فصي زيلجالا طابض رايك دحأ

 ىويسالا ديدشلا رويصلا سنجلا اذه هب لمحتي ىذلا ريصلاب بجعمل

 . 0 رخآناكمىأ ىفؤكت تناكةمج بعاتم

 ةياقولا دعاوقطسبأ موقلا لمهأ دقو , ةمحرلا رطمتسي ىدنجلا ماعطق

 نيبأم هيا سل اا اورو , سوفيتلا كانه وتايملا كانبق ء ةحبصلا

 مهصقتتق طابضلا امأ . . ارهش نيرشعو نينثاو نيرشعو رشع ةننامث

 بتارمىلإ اومسنولهأ مهمظعم ءاحضاف اصقن ةقاقتلاو ماظنلاو ةريخلا

 ءدونجلا ةقرسل الا نولفحي الو بارشلا ةايحلا يف ممأدو , ةدايقلا

 ؛داسفالا ىف لثملا .وسأ هطايضل برضي ريشملا دمت بابلا اذه ىفو

 ةمينغلا ماسنقا ىلع مهنواعتو طابضلاو ةداقلا نيب قافتالا ناك ذا

 غلبي ناكف ع ةيقيقح ريغ ةتيشم ارومأ ةلودلا غلبي نأ ىلع هل ًانوع

 الإ ناديملا ىف مهنم قد مل نيح ىف مس... نوفل هدونج نأ ةلودلا

 تافلخمعاب دقف : تاقرسلا طسبأ نع ريشملا ىنأت الو... .وايء..

 تناك نر يالا ادق نق دسم فانت ىذح قنأ ردع

 دقق ةضف نم رخآلا ابضعبو اقرو دنجلا تايطعا ضعب هيطعت ةلودلا

 060 /. ٠١ ىلاوح وهو قرفلا يدك لبق يروا دلل لع تاك

 1 موعاطمعلع 0م. كعطا 120,

 قتلا شيجلا ىلعأالا: دئاقلا وم ريعأأ

 هيرح ىف ىكرتااشيملا

 مرقلا



 نويسنرفلاو ردن ال"

 عرقلا برح ىث

 سي رأب وه

 ل ل

 - الهه

 ىوعدلا نم ةليوطتاوتس دعب وبيذهتلا دعبو حالصالا دعب هلك اذهو

 دبجلا ىودج اهث . .روشقلا تريغت ناو هلاح ىلعبللا لازال . . مدقتلل

 ا لمعلا اواو

 ابيف نابناجلا ىليأو ءاغلاب ءاقش مرقلا برح ىف نوكرتشملا قش

 وحن كارتالاو نيسنرفلاو ريل#الا تامجه ترمتساف  ادومع .الب

 , ىودج ريغ ىلع لوبتساس نوصح كردتل اهعفادم نع ىمرت ماع

 اهضعبو اريلوكلا اهضعب ةليقث تارمغ مبعضوم ىف مهيلع تباسناو

 ىف اهنارينب زيلجنالا ىلطصاو « ىماقلا ايسورلا ءاتش ابضعبو قزاوقلا

 « ةايحلا ىف عطقني نأ ةداقلاو دتجلا ءاج ر داك ىتح نامركناو افالك الب

 سم تيصلا ةعئاذلا ةيزيلجنالا ةلطبلا دوهج مهاولب نم ففخت لو

 « اريخأو . طقف افلأ رشع دحأ ىلإ ماوق تطبهف , ليجنتيان سنرولف

 ىسنرفلا دئاقلا عاطتسا توك المو نادي رنوصح ىف لئاه عارص دعب

 نكلو « ةنيدملا ٍلع فرشأف ريخالانصحلا ىلع ىلوتسي نأ نوهاكم

 زراك نصح ىلع ءاليقسالاب كلذ سورلا ضوع ذإ برحلا مسحب مل كلذ

 . ىرغصلا ايسأ ىف

 ريلجنالا نأ سورلا فرع , لاجلا ةميقح نايحلا مهن ءاريخأو

 نأ ريلجنالا نّسأو , هقياض»و دوسألا رحبلا نود مهسفن نولذبي

 رحبلا ىلع ءاليتسالا اولواحال نأ سردلا اذبب امامت اوفرع سورلا

 زيلجن الا كردأ دقف كلذ ارفرعدق سورلا ماد امو. ىرخأ ةرم دوسألا

 ىهتاو ,أبسقت وكسومال و لوقساسب مة جا ال و مهرطو برخلا نم

 ةديح تررق ثح اخ ةنس لئاوأ ىف سيرأب رمت ؤع اريخأ رمآلا

 <« نول ىأ نم ةببرحلا نفسلا ىلع ههايم تمرحو  دوسآلا رحبلا
 نأمطا كاذب ءةيرحةنيفس ةيأ هجو ىف قياضملا لافقا كلذك ررقتو



 ىلع لودلا اودبمثاو ء سورلا هجو ىف بابلا اوقلغأ مهنأ ىلإ زيلجنالا

 نولخدتيق اودوعي نا سورلا نأ ىلإ اونئمط. نأ اودارأمهتكلو ء كلذ

 نأاوررقف « ةييدريغ وأ ةينيد ةيامح اهيلع نوطسويو ةلودلا نوكش ىف

 قيثاوملا ناطلسلا ىلع اوذخأو عهاءاعرو ناطلسلا نيب ةلود لخدتتال

 سفجو نيدو نيد نيب قرفال هاياعر نيب ةواسملا نم دعوام ذفني نأ

 ةام رعد ئىر ًاوعقرف كلذ اوتبي نأ اودارأو ع كلذب ناطلسلا مدعوف ءسنجو

 ا 5 رولا لودلا قل ةيوروأآلاةأهلانمض اهولخدأو ىربكلا لودلا فاصم ىلإ اكرت

 ام اونبتسي وأ سورلا اهيلع ىدتعال

 نسم اتصالس لودلا اهتحنم ع بهذ نم ةصرف كارتآلل تحبتأ اذهب

 2 رتت نأ اهيلع ناكف « اهامش ضيارلا بدلا سارتفا نم انمآو

 لودلا احل تمدقو , اهنوكش حالصإ ىف ةداج لمعتو ةصرفلا هذه

 تارمغلا ابنع تلجنانأ دعب ديدج نم لواحت ابعدنلف ع ةمزاللا ةنواعملا

 اهرمأ رم نوكيام ىرنل نيح دعب اهيلإ دوعنلو , تامزآلا اهتليازو

 تاوئس دعب

 تلي 0

 ىريلا < عارصلا نم رخآ انول طسوتملا صيالا رحبلا برغ انيلع ض رعي

 ا نع عارصلا اذهان فشكيو , ثيدحلا رصعلا ف برغلاو قرشلا نيب

 هلك فالتخالا فلتخت نيبناجلا نيب تاقالعلا نم ىرخأ جاو

 . قرشملا ىف هانيأر اع

 نا هدحو قرشلا ىلع اروصقم نكي مل ةييلصلا بورحلا نادمنأ كلذ

 0 ىلدتأإلا ف نيملسمل نب تراثف كلذكض يالا رحبلا برغ لمش امنإو

 دادرتسالا بورحم فردت ةليوط بورح لاهشلا ىف ىراصنلاو

 ةيهأ وأةدش لقتال ةيءاح ةديدش ب ورحلا هذه تناكو ( 1 عود س52
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 ىف ةيبلصلا برحلا
 ةيشا رفا لاش

 ةم أد برحقف برغملا

 نع وعي برخأأ رقق
 برحلاقر'رمتسالا

 ل

 ةينيدلا حورلا تناك لب « ةيئارصنلاو مالسالا نيب قرشلا ىف راد امع
 «دعبأو مسحأ نييحلا ليقتسم ىلع اهجيناتت تناكو  ربظأو بلغأ انف

 برغملا فابحير دادتشابانذؤم قرشلا ىف تايبيلصلا حير نوكس ناك لب
 ظحالن نأ عيطتسن اننأو .هناديم ىف عارصلا ىلع ابك ىوقلا عامتجاو

 « ةوطخ ةوطخ برغملل قرشملا نم ةيبيلصلا بورحلا ناديم لاقتنا

 ىلإ اهتاديم لوح مث ع ماشلا ىف رمآلا لوا ةردكس اينازت تناك ذقت

 لئاوأى تح تماقأ كلانهو « كلذدعب رئازجلا ىلإمثسفوت ىلإمث ؛ رصم

 رئازجلا لالتحاو برغلا راصتتاب تبتنا نيح رشع عساتلا نقلا

 . ةيقيرقأ لامش رامعتسا ءدبو

 ىلإو طيسولا رصعلا لاوط برغملا دجت نأ بيري سيل انه نم
 حير هيف نكسي داكيال بورحلاب الفاح اناديم رشععساتلا نرقلالئاوأ

 دجي نأ كلذك بيرغب سيلو ع ةججأتملا ةوادعلا وأ ديدشلا عارصلا

 حابم نيب كلذ ف قرفال رفظلاو ةبلغلل ابلك ليسلا ناسمتلي نيقيرفلا

 ىف ثدحب ام ىلع محن نأ .ىش ىف باوصلا نم سيلو « حابم ريغو
 أملك ماياألا تناكذإ ٠ مالسلا تاقوأىف ام كح ىتلا سيياقملاب برخملا

 ؛ ليطاسالاو شويجلا هيعارصم ىلعاحوتفمن اديان اكو , كلاته ابرح

 ربتعن نأو « مالس ناديم ال برح ناديم برغملا ريتعن نأ انب ىلوأف

 ف - مهسفنأ برغملالهأ نكي ملو ؛ تاركسعم هنئادمو نيلتاقم هلهأ
 فيسلااوكرتي لف نيعلا هذهالإ رم الل نورظنيل  ايوروأو ةيقيرفا
 . الصتم ًارئاد امهنيب حافكلا رفا و ًادبأ

 رارمتسالا ىلع هدعاست نكتول ةيفارغجلا برغملا فورظ نا ديب
 تاليود ىلع ناكدقف , ممرارمتساونييور والا جاحلا مامأ حافكلا ف

 تالتما نيذلانييلاغتر لاو نيرمعتسملاابسالا زجانت نأ ةريقفلا ب رغم لا
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 نيذلا نييسذرفلاو , مهليطاسأ تيوقو راعتسالا ىف ةبغرلاب مب-وفف
 برغملاىلع ءاليتسالل سنوتىلع عساتلا سيول ةلمح ذنم مهمم» تبحجتا

 ىف داولا ديع وتبو سفوت ىف نويصفحلا عيطتسي فيكف ؛ هعاضخاو

 ًايعيبط ناك ؟ اهلك تاوقلا هذه !ورجاني نأ هقرشو برغملا طسو

 برغملا دالب نآل  عارصلا لواعدعب ةعاطلا ىلإ دلختو مهتاوقنهت نأ
 اهءابعأو بورحلا فيلاكت ىلع نيعتال قازراألاوتاريخلا ةليلق ةريقف

 ةبجاهنيوكنو اهفالتثاو اهتابج داحتانود لوح ىفارغجلا اهماظن نآلو

 رصنلاةصرف ودعلل حسفتق اهنيامفب رتحةريادت«ةرفانتم تلظف ,ةدحاو

 ةيقيرفا لحاس نه ءرج لالتحا نه نويلاغتربلا نكمت اذهل . رفظلاو

 نوبتايسألا عاطتساو 1,00 قره ع مساب تيع”سراحهبف ا وماقأو ىف رغلا

 مساي تفرع نوصحب هونصحو رئازجلا ل حاسنمامظع اءزج اولتح نأ

 باديصأ مدحوم نويصفحلا الو داولا دبع ونب نكي ملو . ممهه1 105

 اوناك نيذلا برعلا ودب هف ميعزات لب كاذ ذإ برغملا ىف ناطلسلا

 مجا”برتالئاق . رشاعلا نرقلا نم .ادتبا مبعومحي برغملا ىلع نورطاقتي اوذخأ دق

 "لك ةلقتسملا ةيربربلا لئابقلانيب اعزانتم ًاببن ةيلخادلا ىضارألاةيقب تناكو
 فصو نيح نذا نايل وج .ىطخم ملف . ةعاطلاو عوضخلا ىنأت تناكىتلا

 (0) « ايسايس ايناشاق » ناك هنأب نيحلا كلذ ىف برغملا
 مالمالاطوةسرتآ ١ فاضأ دق سلدنألا ف نيملسملا رمأ هباا ىبتنا ىذلا ريصملا ناكو

 مكالا  رمأ ىبتنا دقق ع ىريك تاعبتت مهلخحو ًاريبك ابيصن هلهأ بعاتم ىلإ
 نييلاغتربلاو نابسآلاديب دالبلارءأ حبصأو « ةعزبلا ىلإ سلدنالا ىلسم
 مهنوقيذي اوذخأو نيللسملا نم قب نم ىلع روغتلا اولفقأف , ىراصتلا

 مومدختسيو موقرتسيل وأ مبنيد نع ممونتفيل امإ . اناولأ باذعلا نم
 الفسانلا نيب اهرمأ عاذ ةدش كلذ ىف نابسآلا دتشاو . ديبعلا لامعأف

 انو د20531ننع مهأ1 نع )00(
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 نوضوني برغملا !واسم
 ىملسم ةاقنال

 سلدت الا

 برغم ا قةصر#

 قيد دابج

 ضبو الا رحب برغ
 ةتم ملا مدقتا دع

 ل لؤوكال

 لذلا نم نوملسملا هاقلي اب رابخآلا تراطتو ء اهريوصت ىلإ ةجاح

 راحبلا نوبوحي اوذخأ لب كلذ ىلع نابسأللا رصتقيللو . دالبلا هذهىف

 ثوبيني و مهتمين و رفظي نم وفطخف نييلسملا دالي لحا وس لعن وطحن و

 هذه ىلع نييحلا نيب ليس ملسلا ىلإ نكي ملف  مهدم نوبرختو مهنفس
 ًايعرش أجاو اينايسأ ىف نيملسملا ذاقتتسال ضووتلا حبصأو ,لاخلا

 نأ ةيمالسالا لودلال ع امارأ حبصأو . هب موقينأ سم لكى لع متحتب

 ال ادصر رحبلا ىف فت نأو : للاب نابسآلا لطاسأ ةوادع لباقت

 نم فاسنام ابيلا درتو اهيذؤتو اهب عقوتل ىراصنلا نفس نم احل عقب

 .دكو ىذأ

 وزغلا لامعأ هب فصن نأ ىغيني ىذلا حيحصلاا فصولا وه كلذ

 دقو ء اهم نوموقي برغملا|هأ ناكىتلا ةيماظنلا ريغ ةيرحبلا برحلاو

 عقاولا ىف تسيل و  ةصوصل وأ ةنصرق اهومسف نوريثكلا أطخأ

 ةبج نم ناطوآلا نع اعافدو ةبج نم ةينيدلا برحلا نم انول الإ

 ةدراطم ىف اودتشاو ءادعلا لامعأ ىف نويب رغملا فرطت ابرو . ىرخأ

 محلامعأ نكلو ٠ ىذآلا نم ًاريثك ىتاوملاب اولزنأ امبرو ع نفسلا

 ابلك ةينارصنلا دالبريتعي ىالسالا قرعلاف «داهج اهنأب الإ فصوتال

 ةيراملا نكي مو: ابضرأ ىف ىبسلا لحتسيو اهيفوزغلا حابب برح راد

 لك ىف نيحلا كلذ ىف هنولعفي نويلاغتريلا ناك ام رثك أ نواعش

 .دالللاو راحلا

 ىف رودسلا ىلإ برغملا لهأب عفدت ىتش لماوع كانه تناك لب

 ملسلا ىلإ وحنج ول ىتح م, اهف رارمتسالا ىلإ مرطضتو قيرطلا اذه

 ناك هلك ضيبآلا رحبلا برغ نأ لماوعلا هذه لوأ . رارقتسالاو

 دمتعتو ةنصرقلاو وزغلا سرامت ىتلا نيصارقلا نم بوعشب انوكسم

 .ًاشاشعأ ايناسأو اسنرفو ايلاطيإ نئادم تناكف ؛ اهشاعم ىف الع
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 نكي لف ء راحبلا ف بلسلاو وزخلل اهنم نومه واهيف نوميقي نيصارقلل
 زيلجتالاو نرايسالا نفس نومجام نيذلا مث ممدحو نوملسملا

 ىف ةقرفتال اضعب مهضعب نومجاب نويبروآلا ناك لب , نييدتلولاو

 تناك ةنارصتلا ممألا س ًاريثك نأ ىرنسو « بسن وأ نيد نيب كلذ

 ىف مهسفنأ زيلجنالا ناكدقو . امتاوخأ ىلع ةيمالسالا ىوقلا فلاحت

 خي راوت تأرق دة ولو ع نيصارقلا هبشيام وأ نيصارق روصعلا هذه
 لصأ ةئصرقلا نأ تفرعل « دورف » اهاور اكزيلحتالا نيحالملا رايك

 رحبلا ىف ةيمالسالا ةيرحبلا ساسأ تناك م () ةيزيلجتالا ةيرحبلا
 رارطضاو برغملا دالب رقف لماوعلا هذه ىتاثو , طسونملا ضيلا

 برذملا ريريتاكو , ىضارالاو دالبلان م مجرواج ايف قزرلا بلطلابلهأ
 نم دراوم ةلودلل نك ملف ماظنل نوعضخم الو لاح ىلع نورقتسيال

 نع الإ امترادإ نايتب مقت نأ عيطتستل نكست ملو . ابلهأ وأ اهضرأ
 ةراجتلا ةليسو ىه ةنصرقلا تمادامو , الثم ةراجتلاك قرخأ ليس

 برغملا لهأ ابيلا أجلي نأ ًايعيبط ناك دقف نامزلا كلذ ىف ةقورعملا .

 قادصمو , راحبلا نوئشو ةحالملانوتسحي نويرحب موق ممو ا صوصخ
 . طيسولا رصعلا لاوط ًارمتسم ناكح افكلاو وزغلاو برحلا نأ كلذ

 نمةلاح'ىهو . داوسلا ىلع لحاتلاو لغادلا ىف برغملا تاليود نيب

 براحتلا ىلإ اهرطضي امم ىحاونلا رقفبالإ للعتال بارضالاو قلقلا
 دالب نأ لماوعلا هذه لاثو ٠ ريخلاو بصخلا عضاوم ىلع سفاتتلاو
 نيملسملا نم تاءامجو فئاوطب نيحلارنيملا نيب قلت تناك سلدنالا
 وجرت اوناك ءالؤهو « اهتم ورخلاب محل حرصوأ اينايسأ نم نيب راه

 .اذاف . ريقن ىورش ايندلا ماطح نم كلمت ال ةفل وم افال] مهدالب نم

 نابسالا نم اهرأث كردتل ةيزاغلا نيملسملانفسل منت نأ الإ لمعت
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 لصأ ةنصرقلا
 ىريكدلا تاررحبلا

 ةمأ برغملا لصأ

 هلاك

 هيرغملا ورجابم

 برخلا نورث



 برغل لاصتا

 دير هيتامملاةلودل
8 

 دالبآا دج وبن مدع

 برغل عدتال اء روا

 رارقتمالل ةصرق
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 قزرلل اليبس كلذ قيرط _.رعءدجتلو « اهوذأو اهولذتسا نيذلا

 هيلع لبقت ليبسلا اذه ريغ دجتال تاعانلا هذه تناكف ,ء شيعلاو

 مظعم نأ كلذ قادصمو ءاهدبج ىراصق هيف لذبتو ةيمحو سام

 روغثلا نم نيبراهلا .الؤه نم اوناك برغملا نفس ىلع نيبراخلا
 برغملا تاليودنيب مالا لاصتا وه لماوعلا هذه عبارو . ةينابسالا

 ةينامعلاةلودلا تناكو ع رشع سداسلان رقلا لئاوأ ىف ةينامعلا ةلودلاو

 دب برغملا دالبل نكي ملف « ةيبورواألا ىوقلا عم ةمئاد برحةلاح ىف
 تحبصأ اهنآلل ء راحبلا ىف وزغلا لع رمتستق ةلودلا لعف لعفت نأ نم

 فقتو اهتسايس ىلع ىرحي ةينامثعلا ةلودلاب ةطبتسم نيحلا كلذ نم
 ةيزك م ةدحاو ةوق نم دالبلا واخ لماوعلا هذه سماخو . اهفقوم

 ىف مهنع بونتو ةيعرلا ىلع اهمناطلس رشفتو نمآلا طبضت نأ عيطتست

 , ديري ىذلاوحنلاىلع هتسايسهج ويقي رف لك ناكف , ةيسايسلا تالماعملا
 قافتالاو ناصرقلا لامعأ ىاقيال اهيطاخت ةأيه انوروأ لود دحي 1

 ٠ نأ نع ةيرغملا ىتاوملا ليوحتل تلذب ىلا دوبجلا لك تلشفق ع مهعم
 رشععساتلانرقلا ل ئاوأىتحابليس ىف ترمتس اف نيصار قال شاشع ان وكت

 نأ ىلع لدي مايآلا هذه ف برغملا خيرات ىف رظنلا نامدا نأ لب

 ىلإ اولاه نإو ةبجولا هذه ذاختا ىلإ نيقوسم اوناك برآملا ]أ
 ترمهدزاو مم آأدم دقالثمرئازجلا لهأناكدمف « ماظتنالاورارقتسالا
 راهدزإ ىف دازو ءرشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف مهتودو مهتيندم

 دعب رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىف اينابسا نم نيبراحلا دفاوت اهرمأ
 ةرهملا عانصلان منيب راها ءال ته مظءمناكو ع ؛ 44 ةنس ةطان رغ طوقس

 اوذخأف ءرارقتسالاو ةراضحلا دابم ىف اوجرد نيذلا نييندملا وأ

 نأ اوعيطتسيمل مهنكلو ديدجلا مهنطو ىف ةميدقلا مهاعانص َنوُسرآعُ

 ببنلاو وزغلاب رئازجلا مهتيدم نودده نابسالاو مه-وفن ىلعاونمأي
 مهتازرأو مهلاومأ فطختت رحبلا ىف ممرجامل دصر مهتتصارقو
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 وحن اهلك مهاوق هيجوت امإ : ةثالث نم رمأ نيب ةبلاعتلا نم اهّوارمأ ناكف
 ممدلب نوزغي اوابقا نيذلانايسالل مملستلا امإو « ةنصرقلا ةيراح رحبلا

 , هعفادمب اهرئازجو دلبلا ددب- أنفي ال ناك ىذلا ورافان ورد ةدايقب
 مهل تناد نيذلا نيملسملا نيحالملا رايك دحأ ةيانح ىف لوخدلا اماو

 نم لك ىف دب امل نكي ملو «نيلا كلذ ىف املك ةيمالس الا روغثلاو راحبلا
 .ارتلود حرص نم هتثبام مدهتو اهتراضح ىوطت نأ نم تالاحلا هذه
 ةديدشلا ةيرحبلا برحلا هذه تفتلتو

 ةينامعلا ةلودلا ناضحإ ىف برغملاب تقلا لا فورظلا ىه كلتو

 رحبلا قرش ىف ىربكلا ةيمالسالا ةعومجملابابسأب هبابسأ تلصوو

 ةقدوصاصقلا نف اهتياور ىف ىوتسي فورظ ىهو « هيلي امو ضيألا
 تنواعت دقو «ةريعلا قدصو ةصقلا ةفارط نيب عمجت اهناآل ء خرؤملا

 ضرالا نم احيسف ابيصت ةينامئعلا ةلودلل لست نأ ىلع فورظلا هذه
 هفف ةامحلا هجو تريغل تدارأ دق ولو ءدبج وأ ءانع الب لحالاو

 ريخلاةرفاوةئداهةرقتسم دالب ىلإ عازنلاو حافكلل ناديم نم هتلوخلو

 مهلفح ةلقو ميلغاشم ةرثك نكلو ء نورق ةعضيي مهلبق برعلا لعف اك
 ةداع لقتسملاب ةيمالسالا ةسايسلا ايتها مدعو ع مهاياعر رمأ حالصاب
 هل ةمحرال برغملا ىلع ةيكن قاما مكحلا تلمج

 )١( لوآلا سوربربب بقلملا بوقعي نب جورعب ةبلاعثلا دجنتسا
 اسالم ءرمأ لوأ ىف نو *ليخر“الا رحب ىف ( نيلتم ) ىلدملا ةءزج ف جورع آت ()

 موكيْأ هروسيم ىف نكي مل الو “ ةتصرقلا ىلا لامو ناطلسلا ةراحب نع لصفتا هدعا دتعأ الف
 كارنثالا ةعاط ىف ةلخاد (ةيمالسا دالبءابلك هلحاوم نال ضي"الا رحبلا قرش ىف هلامعأي
 وح .تتفلو هرك ذ تعاذأ ةرايع هتعانص صراع ذخاو كاته ىمرأو برقملا ىلإ هلاحر دش دقف

 ” مئابيق .مسأ ثداوح هل تعقو مث < ةينارصنلا ضرآ ىف ادهاجم هربتعا ىذلا[ ديزياب ناطلسلا رظخ
 و ةودلا ناطق هيبجعلو عاديدج نم ةلودلا ةمدخ لخدف لولا هدالب ىلا اهدي داعو تأ
 ديزباب توم دمي برغملا ىلا داع نأ تيلي هنكلو ع دعجشو هسفت ديزي ناطلساا نإ وهو ادنغ

 هروغل شعب طحنا ىف ىصقحلا نسحلا نب دمع هتادبع بأ نيحلا كلذ ف سنوت ناطلس نذأتساغ

 راثا' وردم

 لخدي ب رغملا
 ةيمالس الا ةعومجملا

 اسوررب



 اوريرب نيدلا ريخ

 ىف برغملا ماظن
 ىرلا كمحلا
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 آوبلطوهلاعال اكرم ابلعجو نيحلا كلذ ىف لجبج لع ىلوتسا دقناكىذلا

 لخدي نأ هسفن ىفو اويلط ىلا ةنواعملاب اذهلجعف نابسالا لبع هنوع

 ذخأ مث 1695 ةنسةليوط بورحدعب كلذ هلممف « هتزوحف مهدالب

 ةلودلادالب مظعمىلعىلوتساف « ةدحاوفةدحاو برغملادالب لع ىلوتسي

 هدب ىف اهلك اهدالب لحاوس تحبصأ ىح ىصقألا ب رغما ىف ةينايزلا
 اظح هنم ىفوأ ناكف نءدلا ريخي فورعملا هوخأ هلامعأف هفلخو

 بسكلا درجم لمعي نكي مل نيدلا ريخ نأ ودبوو . ارطخ هنم دعبأو
 لجرلا اذه لي دقف . ةقداص ةذيد ةفطاع هريست تناك اهنإو ةميدغلاو
 ةفالخلا ىلإمدقو ناطلسلا ةمدخى هسفن عضوف هرفظو هرظن ةعاس قف

 مهئاوقتسا ةصرف هيف نوزبتتي ةلودلا لامع ناك ىذلإ تقولا ىف هدالب

 نم هفرصت عقو ذإ « ىأر امف اقوم لجرلا ناكدقو ءابنع ولصفنيل

 .ارمآلا ريما هبقل واشاب بقل هياع علقت « ابيط اعقومملس ناطلسلا سفن

 فالآ ةعبرأو ةيوق ةيعفدمو دوتجلا نم نيفلاب هدماو ( ىجابرلجيب )
 نأ لجرلا عاطتسا ةببطلا ةنوعملا هذهبو ؛ ةيراشكنالاو ةعوطتملا نم

 سطغأ ىف سنوتو ١699 ةنس وبام ىف رئازجلا لع ىلوتسي نأ

 هريغاهاضتقم اومظن ىلا سساألا سفن ىلع برغملا كارتالا مظن

 دنج ىلع هتوق ىف دمتعي اشاب هيف مهلثمي ناكف , ةيمالسالا دالبلا نم
 مقو 6 اغأ قاجو لك سأري تاقاجو ىلإ نيمسقم ةيرزاشكنالا نم

 نارهوو ةنيطتطسقو ىرطيتو رئازجلا ىه تالايا عبرأ ىلإ بزغملا

 ايحرت ه« بحرو ناطلسلا هنع ىضرف لاومالاو مكاتغلا نم هديام لك جورع ءاطعأو ع هلذذأف

 نيملا كلك فو ع ىناثلا اسورب ري دبي ايف رهتشيس ىدلا نيدلا ريخ هوخأ ليادس ه قحلو ١ اط

 ىدم ةميب لمس ّدخأو نيدلا ريخ عرساف اتايسأ ةرداخم ىف نيلسلف نأ دق ىناثا دنقي درف ناك

 هدمحب ةنملالا قلطاو :نيدلا ريغ تيص راطأ ام ع مهارساو نيللسملا ةرجارم لقنيل ريشأ ةئالث
 ةنائئلاتقودلا لأ ابمضي ىهتتا ىذلا لخدتا اذه سنوت نودشؤف لخدتي قخأ انه نمو ع هركذو



 و

 «ابسفن رئازجلاف تاوكبلا ريبك ىلإ هنوئشىف عجري ىاب اهنم لك محي
 نوعمتحي ؛ ناويدلا وأ ىروشلا سلجم ىمسي سلجم دالبلا لهآل ناكو
 ورغلا ىلوتيو , ةماعلاةرادالانوئش ىف رواشتلاو تايابلا باختنال هيف
 اينايسا نم نيملسملا ةرجابم دورو ىلاوتيو ٠ ابوروأ روغ نم رسآلاو
 ةقرافآلا نم اهمظعم ىرخأ ةيرح ةيرحب ةوق دالبلا ف تنوكت
 دئاق ابنم الك سأرب فئاوط ىلإ ةوقلا هذه تمسقف : نييسلدنآلاو

 « سيرلا » ىمسي

 عاطتساف « ابوروأ لايحب رغملا فقوم ريغت ديدجلا نيوكنلا اذهب
 نوصحلا تاحتاف اهديك دريو اهيلع ىوقي نأ لب اهناودع دري نأ

 . دالبلا ف امبعامطأتعجارتو لحاوسلا ىلعنم ةيلاغتربلاو ةيئابسالا
 مث نمو « نيحلا كلذ ىف اسنرف برح اينابسا لاغتشا كلذ ىلع ناعأو

 اسنرفو اينابسا لحاوس ىلع نوريغي نوملسملا ذخاف ىمآلا بلقنا

 املك رسالا داز املكو « ريفولا محلاب نودوعيو اهلهأ نم نورسأيو

 ددع دازو . امهرمأىوقو ةيمالسالاةيرحبلاو ىمالسالا شيجلامخضت

 ةفاظنلاو صالخالاوةقدلاو ماظنلاب نيماملارمأ رهتشاو ةعيرسلا نفسلا

 عفتراو , نابسالا نم مبموصخ باجعإ اوراثتسا ىح ةعاجشلاو

 ' برغملا كردأ ىتح امبعوبر ىف لدعلا ىرجو « ىفوتو رئازجلا نأش
 . اميظع ةعفرلا نم اوأش

 ولعت , لدبتت ال وريختت الن اكم لك ف ىهىهةيمالسالا ةلودلا نأ ديب
 مهممه هيلع ردتقت جوأ ىا ىلإ ابلهأ ام اومسيو ءديرت وأش ىأ ىلإ

 هل ودلا هذبق « عيرس لجاع لالحمضا ىلإو فعضملإ مثريصم نكلو

 اهمتاوخأ تمزال ىلا فعضلا لماوع اهتاوطأ ىف لمحت تناك ةيرغملا

 ىرخأللعي اهنيب نم تصتخاو ء برغلاو قرشلاف مالسالا لود نم
 ىف ةدمتعم نكت مل ةلودلا نأ اهاوقأو اهمهأ ءاهنايك ىلع رظحلا ةديدش
 اهنأو « اهرارمتساو ةوقلا تابث نمضي تباث دروم ىلع الام وأ اهدنج

 نيينايسالا عماطم

 برغلا ىف

 ايوروألحاوس ىلع

 برغملا ةلودلا فيض



 ةيراشكت الا نير .!دعلا
 دالبلا ليحار

 ىكرتلا ىلألا

 ا هور

 اهيلد نمدقتق اهتاراجو اهموصخ عم روطتت ملف اهناكم ىف تفقو

 .. ىركملا قرلاو قرخلاو ىعامتجالا مظنتلا ىف اهنقبسو
 ىوقلا نيدساتو ءادع ةروصف ةيرئارجلا ةلودلا لالحمضا أدب

 ةيراشكنالا تاقاجو نيب « اهمنوثش ىلع مايقلاو اهتيامح اهلا لكو ىلا
 نم نيعملا اشابلا نيبو  ةببرغملاو ةيسلدناألا ةراحبلاو ةلتاقملا فئاوطو

 ةرادإ ىف هتتواعمل ىلاهألا نم نوكسملا ناويدلا نيبو ناطلسلا لبق

 تناك ىذلاو  ناطلسلا لبق نم نيسملا اشابلا امأف ؛ داللا

 نع فرصنأو هسفن نوكشب لغتشا دقق - هنس ىلع ديزتال هتيالو ةدم
 ثيلت لف . تاقرسلاو ىشرلا نم لاملاب هسفنالع نأقدبتجاو « ةرادالا

 ءالؤه ىلإ و نيب راشكنالا نم هدونج هيلع أرتجاو تطقس نأ هتع

 « روغثلاو نقسلا ىلع ىدعتلا ف فقارسالا هيلوئسم عجرت تاواّشابلا

 ضعب نوفلكي لب امفد هيلا دالبلا لهأ نوعفدي تاواشالا ناك دَقف

 ليثمت نسح نأب اشابلان عيل مثنمو « مهباسحل هب اوموقي نأب ناصرقلا
 نواهآلا وأ دنجلا نكي لف ؛ هقتاع ىلع ةاقلملا ةمبملاب موقي وأ ناطلسلا

 لصي موي هلايةتسال ماي ىذلا مظعلا لافتحالاىفالإ هدوجوب نوسحيل

 ىروشلا سلجم ناك ىلا تاعامتجالا هذه ىف الإو , ةينيطتطسقلا نم

 نأ اشابلا لواح امبرو . نيحو نيح نيب دالبلا نوعش ىف رظنلل اهدقعي
 دالبلا لهأ نم لئابقب مهيلع ةناعتسالاب ةيراثكنالا ةكوش عضخي
 ىلوتسينأ مهدحأ لواح دقو ؛ ىتشتاليوو بورحكلذ نعت أشنف
 ىرئازجلا لوطسألا ةناعال ماع لك ابثعبي ناطلسلا ناكىتلا ةحئملا لع

 ( ةيراشكنالل هيف ةطلسلا تناكو ) ناويدلا ررق نأ ةجتلا تناكف
 مايقلا وهو , ناطاسلا رهاظم نم هل قيام رخآ اشايلا نم بحسي نأ

 نمو ؛ ناويدلا هنواعياغالااهالرتق(ةنرخلاب) ظافتحالاولاومآلا ىلع
 . تاوغألا دي ىف ةيلعفلا ةطلسلا تحبصأ ( م 9+هو. ةنس )نيحلا كلذ
 اءوس ةلاح ا داز دق ديدجلا رييغتلا نأ سانلا نبت ىتح ليلق الا ضب لو



 ا

 ىتح ةسائرلا زكرم ىلإ لوصولل مبني امف اولتتقا تاوغالا نأ ذإ
 ىلإ 104نمرمألا اذه اولوتنيذلا تاوغالا ةعبرأ ف يسلا دحنتامدقل

 دونج دحب مل تاقاجولاو تاوغالا نيب عارصلا اذه ءازإو . +1

 اورثأتسي نإو تاوغألا ةطلس نم اوصلختي نآالإ مهفئاوطو ةيرحبلا
 دحأ هناكم اوبدتتاو ىلع اغلا وهو مهرخآ اولتقف « ةطلدلاب مه

 نيحلا كلذ نمو « لاخلا » ىأ « ىادلاب » بقلتو « .اسيرلا »

 وهو مهدحأ ضفر 14 ةنس ىفو ع تايادلادي ىف ةطادلا تحيصأ

 نأبلطو ناطل لا لبق نم نيعملا اشابلا لبقتسي نأ شب واش ىلع ىادلا

 . ايسر ةطلسلا سرا نأو بقللا وه سنع

 نمىش تاروطتل احرسم ىرخاآلا ىهسن وت تناك كلذ ءاتثأ ىف
 ىف رماآلا باحصأ ناكدف , ليصافتلا ىفابعم تفلتخا نإو لسقلا اذه

 تايايلاناكو . ىروشلا ساجيففنونيعملاتايادلا مث رمآلال وأ نماهترادا
 « راازجلا ىف اشايلا نع نييئان ةيعما ةطاس نوسرامي( تاوكبلا ىأ )

 عاطتساو « ةطلسلا ىلع اولوتساو تايادلا فعض ةصرف اوزيتتاف

 بقل ىلع لصحي نأ ( 0م - +18 ) دارم ىايلا وهو مهدحأ

 كلذ رمتساو هدعب نم هدالوأو هدوح هنبا ىف ةطاسلا رصح نأو اشاب

 هدومح .انبأ رخآ لتقي نأ داوقلا دحأ عاطتسا نيح ١و ةنس ىلإ

 دالبلا ىف ةيلعف ةطلس اذ حبصيو اشاب بقل لع لصحيو هناكم ىلوتو

 . 99/٠١ ةنس هدالوأ ىف ةطلسلار صحو

 هكارتاو هلاجرو هداوقو برغملا لهأ لغتشا رومأآلا هذه

 نأ ىلإ ىكرتلا محلا ماظن مهعفد دقو ع نوكشلا نم مهملا نيكرات

 ام رييدتلاو ديكلإ ىف داهتجاللاو ضعبلا مهضعب ةلئاقم ىلإ اوفرصني

 ىرشتسا لاوحالا هذه ىفو , ائيشف ايش دالبلا ةيويح صنم ذخأ

 ء بيقر مهبلع نوكي نأ نود مهلامعأ ىف اوضمو « ناصرقلا رطخ

 ىادلا

 سأ وت

 ىابلا

 ناصرقلارطخ دايدزا



 ل ا

 هتاصتاو « مَع بالط ىلإ دابج بالط نم نمزلا عم اولوحت ذإ

 طبخنوطبخم اوضف هتتصارقو ضيبألا رحبلا لودنيبو مهنيب بابسآلا

 ىلعايلك لودلا اوراثأف ءاهعفتي امو ممدالب رضيام نيب نوزيمبال ءاوشع
 - ممدالب ىلع كلذب ونجل ةياعرالو باسح ريغنم مهدالب ىلع و ميسفنأ
 ادب عيملا ىضمو ةيحانو سنج لك نم تاباصعلا مبيلا تمضناو

 ةلودلاو هلهأو برغملا ىلع اريخأ ةعبتلاو نوبلسيو نوقرسي ةدحاو
 .لودلاو هلك ماعلا ىأرلا مهن رفن افارسا كلذ ىف اوفرسأو « ةيمالسالا

 .ناصرقلا نم تاءامج الإ ابوروأ رظن ىف برغملا لود دعت ملف . اهعيمج

 بحاصالو ةعانص بحاص الو ىدنج الو مهف مك اح نيب قرفال

 ءالصاإلا برغملا لهأ نا ذا ةقيقحلا ف كلذ ىلع رمآلا نكي لَو - نيد ديبلمالا بلا لها

 ماكحلاو دنجلا نيب عازنلا ف نوكرتشي نوداكي ال مبليس ىف اوضم

 تاعانصلا نوكش مهتاباقت تلوتق » ةنصرق الو ةكرس ىف محل ديالو

 تاماجلا ىلع مايقلا بازلا لهأ ركتحاف . . .ةعارزلا اولوانتو , ةيلحلا

 ةراجن ىف كلذك اومهاسو , ندملا ىف نحاطملاو موحللا ةراحيو ةماعلا

 .لامعأو ةياقسلاب نويركسبلا صتخاو , دوسألا قيقرلاو لفاوقلا

 كلذك ةنيدملاتمضو ؛ اذكهو )١( ع طرشلالامعأ ضعبو ىرخأ ةطيسب
 مهتكلو ىرخأ لامعأ ضعبو لاملا نوئش اولوانت دوهيلا نم نريثك

 هفرصناو « مارتحا وأ ةياعرب مييلا رظنيال نيلهآلا نم نيرقحم اوناك
 ريغودجاسملاو ةينبآلاو ق رطل اك ةينارمعلا تآشنملا ةماقا ىلإ دالبلا لهأ

 كرقشا ةنصرقلا ىف مهدحأ مهاس اذاف : مويلا ىلإ ايقاب لازال امت كلذ

 لام ءاقل نيحاللل اهرجأو نفسلا ضءب ىرتك اف : ةراحت كارتشااهف
 ةورث داز نإ ثبلي ملةنصرقلا لامعأ عاستا نأ دبي . ةضحلا هد وأ

 لكتحبصأو ءاخرلا دالبلا معف ع بالمالاو مئانغلا نم برغملا لهأ سنت ردامدنا
 زك ارمزم رشعنماثلاو رشع عباسلانينرقلا لالخ رئازجلاو سن وت نم 1
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 الا ا#ءأ دنس

 فلأ ةثامرئازجلا ناكس غلبق ء ضي الار حبلا ىف ةراضحلاو نأ رمعل#

 تحبصأو م... سفوتن اكس ددع غلبو : رجاتملاو ةنبآلااريف ترثكو

 امدهتدالبلا تمدعتو , رايلبلا رئازجو اينايسأن منيب رابلل أجلم | وصد

 هايملا ىراجةرثكو اهتبرتبصخل ًاراهدزا رثكأ سنون تناكو « ارهاظ
 ابيلع دري امىلع اريثكلوعت لذ اهضرأ ىف درجم رهن نايرجو , اهفةحلاصلا

 ىلا ىريكلا ةيمهألا ابيف ةنصرقلا غلبت ملو ه ناصرقلا بالسا نم

 تاقالعلاو ةراجتلا تارورض تناكمث ع رئازجلا ةيالوف امل تراص'

 )١( « ناصرقلا نايعط نم دحلاب ةموكحلا مم نأ ىفاهس ةبراجتلا

 ىرسالا _.رم ىشث فئاوطب رئازجلاو سنوت نئادم تمحدزاو

 تنايسالا نم ىرسألا ءالؤه لد ناكو « اماعف اماع دادؤب مثددع نيخأ

 . تحبصاف « ىرخألاابوروأ ب وءشونيبلاطيالاو نييسنر فلا وزيلجنالاو
 اهظعقيقرلا ىلع دامتعالا حبصأو برخملا ىحاون ىف ةقفان قيقرلا ةراحت
 سانلا اهروصت: ىتلا ةئيسلا لاحلا ىف اونوكي ل مهتكلو ٠ لامعألا شف

 نودتشيالو ء مهيلع نوقفشيو ء مهتلماعم نوتسح موكلام ناك دقف

 ىور دقو « ةينيدلا مهرئاعش نوسراعي مهنوكرتي اوناك لب « مييلع
 نأ ىف جرح مهن» ةسواسقلا ىلع نكي مل هنأ ىتابسالا خرؤملا ودءاه

 نم اذه نياف ()2قيسوملا عقو ىلع اعومسم اليئرت مهتاولص اولتري
 : تنتستو ربلان ءمهدي ىف عقينأك نم نيملا كلذ ىف سيراب لهأ ةلماعم

 جرفتلل سانلا عمتجو ,تاقرطلا ىف تالجعلا تحن مهنوةلي اوناكدعل

 لكى مبعضوك برغملا ىف قيقرلا عضو ناك ةلجلا ىلعو «. . مهيلع

 لخاد ةماعلا ةاحلا ف مبعم نواس مهتداسل ناوخإ , نيلسملا دالب

 - (ل) لماتعمب !طلنكأ لن قةكتونع لم اللهعأل 2. 6

 (2) ١ - 0 ٠ د ”*60 06

 برغملاف قيقرلا ةراجم



 انايساةوقلالحمضا

 رويظ.دبو ةرحبلا

 انرق ةوق

 نول وباتت وساس
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 ناك لب هني كلم قاقرتسا ليطيل لجرلا نكي لو . هجراخو لزنملا

 نجوزتي تاقيقرلا تناكو . هللا ةاضرم ءاغتيا هتبقر قتعيو هررح

 تامركملا تابمآلا ماقم ىلإ نيقتريو نهتداس

 طسوتملا ضيالا رحبلا برغ ىف روطت, ىماسلا فتوملا ناكو

 تذخأ دقف دقف ءرشع نماثلاو رشع عباسلا نيترفلا لالخ اريطخ اروطت

 ابيلع امارمعتسم ةروث دعب ,هيف تناك ىذلا جواألا نم ىوهن اينابسأ

 ةيرحبلاو ةيربلا افرف ةوق و زيلجنالا مامأ اهليطاسأ ة ةعزهو

 . نابسالا ةسفاتم نم برغملا لهأ ا ع روهظلا ىف

 + اسرق صخش ىف اديدج اًكشان اودع نوليعتسي اوذخأو مهناودعو

 ليطاسآألا ةياحبهلهأ مهاو ء ضوبنلا ىلإ هقب رط ذخأي انيس كادر

 دقزيلجتالاناكو ء ةيراجتلامعأو تارماغم نوءوقي اوناكف ؛ ةيسنرفلا
 مث هو ليسلا هذه مبيلع اوذخآو دنهلاو اكيرمأف مهيلع اوقوفت

 اوبجناف برغملا ناديم ريغايلاخ اناد.م اهوحالمو اسنرف راجي دحب مل

 دادزي ذخأ برغملا ىلع ىسنرفلا طغضلا نأ ظحالت انه نمو « هيلا

 ةيويسآلا راحبلا ىف قاوسأو تارمعتسم نم دقفت تناكام ةسنب

 - ىسرف لجر عاطتسا رشع عباسلا نرقلا لئاوأ قف . ةيكيرمالاو

 ىلع سنوت ةلود نم لصحب نأ نولبان نوسناس هعسا لصآلا قيصرق

 54) ده: أوه نويتسيلا مساب فرعنيصح ىراحجت سرح ةماقاب ميرصت

 كلذ ىلع لوصحلا لذبو ء قيرفالا لحاسلاىلعإ ( 7+1 ةنس ريمتبس

 اضورق رخ'الا ابضعبو رمآلا باحصأل ىشر ابضعب ىش الاومأ

 ةيقيرفآلال-اوسلا ىلع ناجرملا ديص ركتحاو « ةلودلل عفدت الاومأو

 نأب هل احرصءنكي لو . ةيونس ةيزج هينج فلأ رشع ةتسا عفد ريظن

 تويتسللا لمعتسا هنكلو عدالبلا نوئش 5 ىف لخدتي وأ انوصح مقب



 دس ايت ىلا سس

 حمقلار يدصتلوانت مث « دالبلا لهأ ىلع سسجتلاو عالطتسالل ازكرم

 ”برخملا دالب ىف ىش رجاتم ىلإ هدب تدتماو

 فودلاطيالا حب رصت ىلع نيدلا ريخ نم اولضح دق كلذ لبق نويلاطي الا ناكو

 ديصولوتي اوناكو « مرجاتمل ازك رم ه اهولعجو ةقربط ةريزج لالتحاب

 لصوأم ام مهراثأق اوتج نم مهمظعم ناكو « رجاتملا نم !ريثكو ناجرملا

 ليثقلاوهلتقمب تهتنا ةرماؤمهل اوريدف ءنوسناسدي ىلع نويستر فلا هيلا

 - 178+ ةنس وبام ىف هتثجب

 داديلافىوجلهأ نيدابسأللاو نييسسئرفلا نيب دعب ملف ءعارصلا ناديم ريغت اذهب

 مهعسو نولذبي نويسنرفلا ذخأو « نيب ونجلاو نيبسنرفلا نيب امناو

 ء ضيالا رحبلا برغ محل ولخل ةديدجلا ةسفاملا هذه نم صاختلل

 قلقأ ىتح نوسفاس ةكرش باحصأو ةونج راجي نيب عازتلا دتشاو

 ريمسيدف اعيمجنيسوروألا تآشنم اورداصف رئا رجلا ماكحلاب عازتلا

 201008 تازاشما اوحتم نأ ا وثبلي م ميتكلو . 15177 ةنس

 تاشنم مقت نأب ةكم شلل اهيقح رص ىرخأ ةيليسرم ةيسنرفةك رشلةديدج

 تاديلا ىف نويللها هيلإ قفوام نوري نويل لهأ دكي لو« اه احصأ حاورأو اهلاومأ هيا

 "تراطتساو تازابتما نوبلطي نورخآلا مه اوفخ ىتح ايليسرم لهأ
 نأب رمآلا ىهتاو « كلذ ىلع نييليسرملا نيبو مهنبب ةليوط تاعزانم

 نوسناس ةكرشل ةررقم تناكى لا قوقحلا سفن ىلع نويل لهأ لصح

 رمتساو 594 ةنس رياني لوأ ىف ديدجلا زاتتمالاب قافتا ىضمأو

 ةنس ىتح نيسفرفلاو نييرئازجلا نيب تالماعلا ساسأ قافتالا اذه

 لع بناجالا رصتقي نأ ابلك تادهاعملا هذه ىف ررش دقو ع(') ؟ا/هع

 . ةيسايسلا دالبلا نوكش ىف مهل لخد الو طقف ةراجتلا
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 ةدوةعملا ةندهلا هذيفءاليوط رمتستنأ اهل اردقمن مل لاحلا هذه نأ دب

 تمرح اهنآل برغملا لهأ اهنع ضري مل : نيبناجلا نم ادحأ ضرت م
 لاومآلا ىم ًاريثك ديفتةلودلا تناكو ءابيفام بلس و نفسلا ةمجابم مهيلع

 ضعي مايقلاب مهضعب تفلك اذإ اهحب رتىتلا وأ ء نيصارقلا ىم اهيبجت ىتلا
 ةلاح نولضفي نويبرغملا نوحالملا ناكف : اهباسحل ايارسو تاراغ

 ناو: ماودنتسحو هقزر ةلقل مالسلا لاح ىلع اهراطخأ عم برحلا

 ةيقي رفالا لودلاةب رادع نويلاطي مهن«نوريثكلا ناكدقف نويبوروألا

 دالب فلتخم ىف ماعلا ىأرلا ذخأو « قيقرلا نم ابلهأ ديب نم ذاةنتسال

 تذخأو برغملا دالب عم ىراجتلا قافتالا ةسايس مجاري ايوروأ برقا ددش

 ةصرقلا نيحتت : ماعلا ىأرلاو ةسينكلا طغض فخت ب تاموكحلا

 هذه نأ ىلإ اذه , برغملا لود ةيراعو تاقافتالا هذه نم صلختلل

 تناك » لب « اهلك ايوروأ لود عم دقعت نكت ل تاقافتالا

 لابعأ ىف ) - اهريغ لع دتشتو ةدحاو ةلود عم الإ قفتتال رئازجلا

 1سرباعع رآير عم ادلص رئازجلا تدقع اه .( ةنصرقلاو لسلا

 لاعأ هسيجوتو اسنرف عم قافتالا ضقت كلذ ىنعم ناك « ىدناوملا

 عم فلاحتلا ىنعم ناكو ( 5+ ةنس ) ةيسفرفاا نفسلا وحن ناصرقلا

 ةنس نييدنلوهلاو زيلجتالاىلع برحلا نالعإ ء رشع عبارلا سيول

 برحلا نالعإ )١381( ةنس زيلجنالاعمقافتالا ىتعمناكو ء (؟+0-)
 ابقيرط ىف ةنصرقلا ترمتسا اذهبو « 2 « ةيسنرفلا نفسلا لع

 نم اهدالبوحت هميقتام بيس «لودلا ىذوت ام رثك أ رئارجلا ىذؤت

 .' ديدشلا ءادعلا

 مدقت املكو « عطت- ملف ةنصرقلا ليس فقوت نأ لودلا تلواح

 اهيلع دامتعالا حبصأو اهرمأ فعض املك ةيرثملا تاليودلاب نمزلا

 ايروأف ماعلا ىأرث؟
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 6*0 ةيسموك

 اهلوط لع برغملا لحاوس تناكو . اعفن لقأ ةنصرقلا ىلع ءاضقلا ىف

 ةباقر لك نم اوصلخت نيذلا نيصارقلا .الؤحل رك ارم ابلك لمعتست
 .الصالا هلهأو برغملا ماكح ىضرنودي ريامرمالا نم نوتأي اوضمو

 تبرضق : ةوقلا ىلإ تأجل ةليجلا ابوروأ لود تيعأ ادلف ء اوضرب مل مأ
 ناكو ( 110776 1100 < 1599 ) تأرم ثالث مفادملاب رئازجلا ارتاجتا

 تناكو « ةيحالملا مهتضمن ناوقتع ىف كاذ ذإ نويدنلو حلاو زيلجالا

 دتشاف « ضيبآلارحبلاو ىسلطآلا ىف راحبلا ضورع ىف برضت مهتفس
 ةررم نيحالم ريصلا ىعا ىح اهنم محمل رسيت ام ديصت ىف نيصارقلا

 لوبق ىلإ ًاريخأ مج سلا ىبنتاو . نلآو هريملرمو كيلب لاثمأ نم
 ىذأ نم مرجاتمو مهنس ىلع اونمأي ىتح رئازجلا ىادل, ةيزج عفد
 ىف ةيزيلكتا ةريل# امم اهل ىدؤئتارتلكنا ةلود تناكف » : نيصارقلا

 ةلودو ع ابلصأنق ريغت دنع امد ةنيمث اءاده اسنرف ةلودو ءةنس لك

 وكنش لاير فال ةعبرأ اهتميق ةيرح تامبمو تالآ كرمينادلا
 ايزيانس ةكلممو ةيواسنرف ةريل ةثاهكس ةدنلوه ةلودو , ةسيفت ايادهو

 ةريا فالآ ةتس ايقيدرس ةكلممو ء وكتش لاير فلأ نيرششعو ةعبرأ

 ابتميق ةيبرح تامبمو تال اكيرماب ةدحتملا تايالولاو . ةيواسقرف

 ابلصانةاهرضحت ةيدقن لاير فال آ ةرشعو. وكتيش لاير فال ةعبرأ
 ةيرحبرئاخذو ةيرحتالآ ج ا جوسأو ةيم اياده لاغتربلاو ابعم

 ةيزيلجنا ةريل ةئامتس انناملا نم مأربو رفونهو « ةرفاو ةمق ىواسق

 اهتمواّةم نايحاللا ضعب ىف ميضعي لواح ارو : ةسيفن اياده اينايسأو

 )١( «ابمملاسم ىلا رطضيف احاجم فداصي الف ابنم ماقتتالل كرحتو

 نأ ا اَملَع ناكف :ىذآلاب ابوروأ لود لفحأ اسفرف تناكو

 نييفنرفلا نيب ءادعلا لصتا منمو ع رمآلا اذه امامها اهرثك أ نوكست

 ءادتعالا ثداوحترركتو , رشع عباسلا نرقلا لاوط نيب رئازجلاو

 ملا ص ١ > :رداقلا ٍدبع ريمالا رثام ىف رئازجلا هغحن ()

 ( "ل ع)

 تنوبرضي زيلحيتالا
 مقادأاب رئاوجلا

 نودي زيلحيال
 رئازجلا ىلدأ ةيرج

 ةيوروالالودلا ةيقب
 زجل مهدت

 اسنرف نبي ةقالعلا

 رم رئازجلاو

 ةتبنلا رصع



 ىلأ ةيريشبت ثوعي

 برخملا

 ىلع دمت ريلك
 برغملاقةسواسقلا

 زئازجلا راهدزا

 سل وال

 نيبسنرفااحعاذمو ايلسرم ىف نييرئازجلا عاذم تلاوتو ,نيقيرفلا نم
 "2 اسنرف لصانق نيهأو « ةديدع ارارم نويتسيلا ببنو . رئازجلا ىف

 , ىودج ريغب ةديدع تاره رئازجلاةسنرفلا عفادملا تبرضو« اريثك
 اوداعو كلذ ىفاوقفوي ملف 1١8 ةنس رئازجلا ورغ نويسنر فلا ل واح لب

 لجيج لالتحا ىرخأ ةرم اولواحو ,ةميظع ةلتقمو ةحداف رئاسخ دعب

 برغملا نوئشىف لخدتلا نويسترفلا لواح م . اظح دعسأ اونوكب لف

 ةينايسالاو ةسئرفلا ةيريشبتلا تايعملا ةمه تبحجناف نيدلا ليبس نع

 نأ كلذب اولواحو « ةيرغملا ضرآلا لع سئاتكو رك ارم ةماقا ىلإ

 , رضسئانكلا باصأ اذإ نيبلسملاةبراثملا ىلع ةيحيسملا ابوروأ اوريثي

 داهتعالا دخا"و ,هلجأ نم اويدن امف قيفوتلا ضعب ةسواسقلا قفو دقو

 نيدلا لاجر حبصأف , ريبلك ىسضرفلا ريزولا ةياتع لضفب دادزي عييلع
 اريخا مهيلا دبع مث ءرئازجلا ىف نييوروالا ىرسأ صيلختب نودانملا م

 ةحلصم ىلإ ةحيسملاةحلصم تعمتجا ىّبح ء لصانقلا فئاظوي مايقلا ىف

 « نيملسملا ضرأ ىف ةيحيسملا لثم وه اسفرف لثع حبصأ ىتحو « اسفرف

 عباسلا نينرقلا لاوط الصتم ةيراغملا نيسنرفلا نيب ءادعلا رمتساو

 . رشع نماثلاو رشع

 ءاخرلا نم ةبيط لاح ىلع نينرقلا نيذه لاوط رئارجلا تناكو

 ابسفتسنرب# تزغو « ةريثك ىحاون تلعشوابتعقر تعستاو « ةوقلاو

 ابنيب ةيسايسلا ةلصلا عاطقتا ةيهافرلاو ةوقلا ىلع اهتاعأو ءوهرمو ةنس
 لقتسملا ريمآلاب هبشأ رئازجلا ىاد ناكف ءابيرقت ةيلعلا ةلودلا نيبو

 نطفت دقولف ء جرح كلذ ىف هيلع نوكي نأ نود ديربام رمآلا نم ىتآي

 اهودعأو ممدلب مظنت ١ وداجأف ةبيطلا ةصرفلا هذه ىف تايادلا كئاوا

 نم دالبلاتتلفال و ,اريثك اهنع كلذىغأل ءاهم داربن] ودع لك ةمواقمل

 تناك دقلو « رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف ءاقلتسىذلا .ىسلا ريصملا



 دي ها مسا

 اذه عمو . اهشونت وزغلا ىدايأ تناكو ءامل ىدبتت ةوادعلا ذجاوت

 ءاباس ليقتسلل بسحي نأ ىلإ ماكلا ءالؤه نم دحأ نطفتي مل

 اضرأ هللا مبحتم دقو ء نوكي رش نم ةيقتلاب هدالبو هسفن ذخأيو

 عارصلا ىف اهرطخ امل رحبلا بوكر ىلع ةردقو ءابنع عافدلا لبسي

 ابورواب ةلص ىلع اوناك دقو . ايش كلذ مهنع نغي مل اذه عمو « ليقملا

 مدالب اوظفحيل :اهماكح لعفي ام مهتويعب اوري نأ نوعيطتسي

 مينكلو ..اروسيم البس مييلع حالصالا ناك دقو , مهشورعو

 . مامالا ىلإ سأنلا قابس اهبق دتشا ةظحلا ىف ءارولا ىلإ عوجرلا الإ اوبأ

 قفأ ىف عملت راينا رداوب تذخأ رشع نماثلا نرقلا لئاوا قف

 ةلودلا دارإ ذخأ ءاهيلعلقثتو اهروزت نحنا ىشاوغ تأدبوو « برغملا
 ةراملا نفسلا طايتحاو ةيوروالا ةحالملا مدقتب لقي ةنصرقلا نم

 فا ةئام ىلع بابلا اذه نم ةلودلا لخد دزي ملف « ةيقيرفا لحاوسب

 امتوق ديزت نأ هيف اهيلع ىغبني ناك ىذلا تقولافو ؛ تاكنرفلا نم
 دقو ء فصتلا ىلإ نفسلا ددع لزنيف اهئأش ىف نواهتت اهدي ةيرحبلا

 نيحلا كلذ ىف قرلاو مدقتلا نم تاب دق ةيوروألا تايرحبلا تناك

 مهنفس نيحت ىلإ ,مهوعديام رئازجلا تاياد دحي مل اذه عمو ًايط اغلبم

 رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىف ةئوالا تلبقآو « مهتبج ةيوقتو

 . نيموي لك فلا رئازجلا ف توعل ناك نإ ىتح نيلهألا تحاتجاو

 هذه ةمواقمل ةيبط بيلاسأ رة رد وم اا راازجلا ىف ناكو

 اوكرتف  ةيعرلا حاورأ ةياخل ايعاد ماكحلا ريل اذه عمو ءاودآلا

 دالبلاو سأنلاب ضارمآلا تطبه ىتح رعتست ةلعلاو ىرشتسي ءادلا

 نيروصحلا نآل مبش ويجىلا نيعوطنملا ددم عطقناو « قيحس كرد ىلإ

 بولسأ ىف تايادملا ركمي ملاذه عمو اوهنزا دق نيملسملا نم اينابسا ىف

 هلك ىفرغملا شيجلا حبصأ ىتح , ميشويج نم ىواهت ام هب نوضوعب

 هيرقملا لالحمضا 555

 دوس ع برتملا ءاكح هيلوكسم

 لالحمضالا كلذ ىف



 ل 1

 4 اورظني نأ رمآلا ىلوأب لوأ ناك لب -  طقف ىدنج فالآ هس

 هذهو « ابحاب رأ ديازعتو اهدعاس لال داللا ىف نيسن رفلا رجاتم هذبف ةيسن رفا رجالا راشتت
 برغملا

 تايادلإ لالحمضا

 نىفظوا! دافو

 ابتءامح ىف برغملا ىف ةلءاعلا ةيسن رفئا تاكرشلا دخت اسقرف ةموكح

 حمقلا ةراجتنو ركتحم د ويست رفلا مث.ال وهو ع هتياعر اهيلع كلملا طسبيو

 تايلادم نوب رضيف ءبرغملا ةراج ىف ميهعيف وي نولقتحو هريدصتو

 رقفلا لقت ةعاس ىف اهنوعزويو , بسكلاو رصتل اب الافتحا بهذلا نم

 نوكيو هلك اذهب اوريتعي نأ مهب ىلوأن اك . ًاعيمج نيب رغملا ىلع هلكلكب
 اوقلأو « نواهتلا عم مسفنأ اولسرأ مهنكلو , ريذنو ةظع هنم مل

 مايدك ظاقيا مثورمآلا مهمهدفع مايآلا براغ ىلع مبلبح

 لاجر مهنم رمآلا كلوتي ذخأو . ءايوقآلا نيبادلا رصع ىضقناو
 قى ابلك ةوقلا عامتجاو ةيدنجلا محم دوعصي كلذ نرتقاو ء« فاعض

 الولود> نا ويدالدعب لف « روقارلك ةمالاكر .دأو ؛ مهداوقودانج الادب

 ءارزولالامو « ءاش فيك ابفرصيءاءشي ىل دالبلاةرادإسانلاكرتو ع« لوط

 سشقاني ناب « ةلحما اغأ » نعي ملف نوفظوملا مءذح اذحو ء ةحارلا ىلإ
 ةيانعلانع « جارخلا ليكو » فرصناو , ةيرحلا دلبلا نوئش ىف ىادلا

 لاعلاءال وه كرت ع لاملا نوئشب «رادنزاخلا» مت, ملو ءلوطسألا نأشب

 اهبلستةنامآلا هيلع تلقثو ء ىوهم امابفرصي ىادلا دب ى ابل نوكشأا

 رصع ىىأ . . ريثع نماثلا نرقلا رخاوآ ىف اذهو . . حارت-او دنجلل
 ءاقيلاهيعتأ دقل لب . . ؛ لاوهآلاو راطخالا رصع . 0 ضوبتلا

 اهيلع فاخو ءًابط اليم ةحارلا نم هسفن غلب نأ يحاو ةنبلاو

 زا باطلا فورا ةرسلا سا للود ةفاللا رنات دوما كت

 هداتعو هلامو هعاتم عمج كانهو ءةبصقلاب ةفورعملا رئازجلا ةعلق ىلإ

 نا وج ىناسالاخرؤملا .طخم لق .رمآلا هدس نمل رمآلا كرتو ءهعرحو

 ,لر زتاتنعمب 00م٠ ن5 2, 5و



 دة

 بأ . ناطلس هلا ومأ ىلع هل سيل ىنغ لجر » هلوقي هفصو نيح «اوناك
 دبعو ديبع كلم ٠ ةيرح الب دبقسمو ءةجوز الب جوزو « دلو الب
 ىذلا مك احلل عذاللا فصولا اذه نم قدصأ كانه سيلف « هاباعر
 ٠ نانوطلا رونت هدالب ىلعستف كرحت اذإ ىتح اذه هنوكس ىلع لظرس

 ىلع تراث ىه اذإ لاحلا هذه ىف جرح برغملا لئابق لع سيلو

 وبس ىداو لئابق ىلع سيلو , امناطلس تعلخو اهتمصاخو ةموكحلا

 ىناثلا فصنلا ىفكارتآلا ةعاط تعلخو اهلالقتسا تنلعأ اذإ جرح نم

 اذإ سأب نم لئابقلا نم مهريغ لع سيلو ء رشع نماثلا نرقلا نم

 نايسالا ىلع سيلو.نايصعلا ةياراوعفرو ناكم لك ىف ةلودلاب اويئاوت

 لحاسلا نئادماومجابق.ديدج نمب رغم ا حتق اول واح مه اذإاضبأ جرح نم
 كلذك جرح نمنييسنرفلال لع سيلو , نارهو اويرخو ةديدع ارارع

 ةرثكل كلذ مهلع رذعت اذاف ع ديدج نم برذملا ورغ ىف اوركَف اذإ

 داريتساوءبرغملا لاومأ باهت! نم سأب الف ةروثلا لئاسمو لغاوشلا
 ريضال « اسنرف دنع رئازجلانويد مكارتت ىتحعفدلا ليجأتو هنم حمقلا
 نم ايش درت نا اهنأق رعت ىبفاذه لعفت نأ ةيسنرفلا ةموكملا لع
 ةياتع لقأ ىادلا ناو . . الام درتستنأ نمرجيأ رئازجلا نأو اهتويد

 ريضال . حاحلالاو ةبلاطملاب نيسنرفلا بعتي نأ نم هدالب نوئشب
 تمادام برغملا وزغ ىف اهبدلعلت ةرورضال لب . كلذ لعفت نأ اهيلع
 نأ ىعدتست اهحلصم لعل لب .احق تاينجلا نسبالع هنم زوفت

 رئازجلا ءاقب مادام. .ناصرقلا لع ءاضقلا ىف لودلا عم نواعتلا ضفرت

 ' . ارتلجتا اهتودعىديو اهديفغ ناصرقلاو

 بيرغلا نكلو ءءايشالا عئابطع.٠قفتي الوقعم هلك كلذ ناك امبر

 ىف اوتع الأ نييرئارجلا ديززت تناكام مايالانأ رظنلا فقوتسي ىذلا

 نم ىذأتت ابوروأ هذهف « اهاهتاو نفسلا دصرت ىف ةدّششو ةنصرقلا

 , رتازجلا لايحذختي ايف مافتلل لباشال سكا ىفارمتمدقعتو محلامعأ

 فك ىقىادلاةّضوافمل ترف وىزيلجنا_نيلاريمأ ب دنتوىسحلارثؤتمث

 روت برغملا لئاق

 ةعاشلا ةمركجلاب

 نوجا نابسالا

 ديد نم برغملا

 نوركه نوسن رفلا

 برغلا وزع قى

 لباشالسكا رعؤم
 نوتش ىف رظنل

 ةنصرقلا



 اأو ا

 ثيدح مهثدحب و .هسأر ابك ار افلصىادلامهاةليق , ىذآلا نعهتيعردي

 هادمسأولا مهب غلبي زيلجتالا مه ءالؤهو « ادعوتمآددبتم ىهاتلا رمآلا

 ىد_ لوم لا نلياكو ىزيلجتالا ثومسك ١ ةدايقب الوطسأ نولسريف

 سطسغأ ىف فرصني مث بطعلا نم.ىشب رئازجلا بيصيف ةاصعلا بيدأتل
 (0) . )11 نس

 ةعضف مامأ هذه ًاياوروأ نوكت اذامو عرذحلا مهو فولا مشو د

 الإ اهتراضحو اهيلاسأ نوكت اذامو . . ىرئازجلا دنجلا نم ىفال] 7 07

 نم رخسي . . اموهشغ ًادبتسم هقيرط ىف ىادلا ضفث . . ءابه ىف ءايه
 - مهنظنسح وجريو ىلع دحابيف مبعناصي ىتلاةظحللا ىف لودلا لصانق

 بلط ىفس فوت ىاب دتشلو  ةفعاضم افاعضأ ىاذلا نم ىوقأ وهو

 عضو ىف هتلود لعحي كلذ نأ فراع ريغ لودلاو لصاتقلا نم لملأ
 دم نم ىادلا بجعيلو ء لودلا نسب اهماقعالو اه قال ريغ ىلود

 هنم ضيدلوو مهرش ىثخو نيِسنرقلا عن اصيب نأ هلأسي فك ىلع

 0 د , هعلاي ةيرخس اذه

 ناك ام هبش ايوروأ ةوقي لهجلاو رورثلا نء لاح ىلع اهناك برغملا دنج نأ وديو 00(

 جلاصي نأ ىرتلا ىلاولا اشأ ربع لواح دقق « ةيسنرقلا ةلحلا لبق رصم ىف كيلامملا مهءاحأ هيلع

 هيلع أوضبقق . ةيزيلجتالا طورشلا هيلع اومقتو ع هب ددجلا راق ' ىأر ىلإ هعبرهتيو تومكا

 نيسنرفلا ةوق مياهج ىف رصم كيلاممل رذعلا انقلا دقو « ما دي اولوو اقنخ هولتتو

 دقق ع رئازجلا دنجلا ارذع سمتن نأ نأ عيطتستال انتكدلو ٠ . نيباجلا نيب ةلصا بابسسأ عاطقنال

 لهب ف كفرحلاو رلا ىف الصتم نيناجلا نيب لاتقلا نآكو ع 6 يبو مهشي احوتقم بابل ناك

 : ؟ مهيلاساو نيمورو"الا ةوق ةب راقملا

 م4ءا صا > رئازجلا رابخأ ىف رثازلا ةفحب 1 : عجار

 رصم ىويدخ اشاي ىلع دم اوطوف هالود ل ضوامق انرق كلم ربخلا لصتاو )( ١»

 ل اشاب نيس هأرق املفعةمخو ةقاحلا نأب هب هلي هرقحعو ةحصتي ًاباتك هل لسراف عهحصت نأ

 هتضواممل ةقبا هده ىلع دمع ةحيصت تناكاعرو « لوقلا لك أي هل لقو ىالس هنلب ١ لوسرل

 تاضوافملا هذدبب مع دق نيسح ىادلا نوكي نأ دميتسي الو ع ايباسمل رئازجلا حتق ىلع اسنرق -

 ةيرخل هذه لع دم نم رخس نا دمعت

 ملبس ص ١ - ىئازجلا رابخأ ىف رئازلا ةفحت
 (1) 1هلسعاا : 0م. 0,2 94.2 8



 د موو

 !اهردق اهردقيالو رومآلا مهغيال نيكسم لجر اذه ىلع دمحت

 هينيع ضمخيلو ءفلصلا هكاهلو اديعب يهدم ىادلاب رورغلا بهذيل

 ! نزحت وهالو هيلع فوخ الف نئمطيلو
 هتسايس ءاشاينيسح ىادلا نيبحلصلا ىف ءاج رلامادعتا قاييسأشاب نيسح ىادلا ةسامس تناك كلذب

 تناكدقت ,رئازجلاوةماعةفصب املك ةييوروآلالودلانيبوأرئازجلا وأسفر ف

 نكتملاسنرف نكلو « ىادلا نمفقوملا اذه لاهتحا ةعيطتسم ابلك لودلا

 ىدعتةرثك رهروغُ نماهر وت ب رقلهب ىجشاه رثك أ تناكابن آل عيطتستل

 نأ مايالاهذهثداوح نوامأتي نمدحأ ىلع قخي نكي ملو ءاهئفس ىلع هنفس

 ىهناطلسىلعءاضقلا ورئازجلا ىادزمصلختلا ايدج نو ركفي | وناكن يسن رفلا

 امه ء 189 هىتسنمب اهف تدجوىااريغ فورظقاسنرف تناكدقولو

 رشاعلا لراش ةموكحنكلو . تاوتس عضبرئازجلا ىلع اهتلح تمدقتل

 دمى لإ تبغر لب ء ضضم ىلع رئازجلا ترظتاف اهيئاصمب لغش ىف تناك

 أده ثواغ انف سفوتو سلبارط اهب عضخم ةلمح دوقيف « آلا اذهب وه موقي نأ ىلع
 لا ل مقلاوا لع سرت كلو قيوم ردو تازقلو
 « ةيرئازجلا ةلأملا » ىه كلتو ع نفسو لام نم ةنوعم ةيسنرفلا
 ةروفومةمكحرمآلا ف ربظأ لجرلا نكلو ىلع دم خيرات ىف ةفورعملا

 هاودج هلقو عورشملا ثبع رمآلا .ىداب نم ىأر دقف « امزح ًاءأرو

 عدي نأ  تقولا سفن ف بحب مل هنكلو » هتاقفن ةرثكو هيلع

 ةيسنرفلا تاضوافملا هذحل ردق ول هنآل ءهيدب نيب نم تلم ةصرفلا

 هلوطسأ ءانباهيفديعي ةصرف ىبف : نيتدئتاف اهنم دافال .ىث ىلإ ىبتنت نأ

 رمآلا مبقلقأ اذإ ني لجنالا عم وأ نييسنرفلا عم ةفلاحملل ليبسو

 هذبب مايقلل هل عفدي ىذلا نملا بلط ىف طتشا مث نمو « 0) مهفاخأو

 تاوذ نم ىريك نفس عيرأو لاملا نم امسج اغلبم بلطف « ةمبملا
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 حتف قركش كايتو

 ايدج رئارجلا

 د سو ولا

 ةداعلاق وف ىس رفلا ب ودنملا - وميمويسملا لواحاشبعو : اعفدمنيناعلا

 .ليجعتلاب ايلع ادمع عنقي نأ ىلع دم ةضوافمل كاينلوب هيدن ىذلا

 دقو , ةيلعلا ةلودلا ىشخو زلجنالا ىثخم ناك لجرلا نآل ع لمعلا ىف
 ءالؤه نكلو « نامتكلاب مهحصتو كلذ نم نيسنرفلا ةماسلا رذح
 اسنرق لصنق ىتقورد ىذف « همهف ةقدالو هقفاصح اوقزري مل

 هلل ءصتسمع وينلج لجعتو ! رمآلا ىف رتلجنا لصتق ركراب ثدح

 لوصحلا ايجار عورشملا ىف ىدنفأ سيرثا ثدخ اكرف اسنرف ريغس

 ىلاعلا بابلا ضراعو « هتمواقمب زلحجتالا لجعف , هتقفاوم ىلع

 ةضوافمل  اشاب رهاط - صاخ بودنم لاسرإ عيطتسي هنأ ادكؤم

 مات لشف ىلإ هلكعورشملا ىبتتاو ء حتفوأ برح ىلإ ةجاح ريغب ىادلا
 ملسق ىلع نيسنرفلا.ارزولا ضارتعاو , كارئآلاو زيلجنالا ةضراعمل

 هكلمو كاينلوب دب فةموكحلا بارطضاو « ىلع دمحم ةيسنرف نفس
 ْ .رشاعلا لراش

 ةرازولا ناهذا ف تظقيأ نا تنل ام ةديدج افورظ نا دب

 .هريز وو رثاعلا لراخ نسا او دقف ,رئازجلا حتف ةركف ةيسنرفلا

 ىلع ةروثلاب مهثدحتوامهمكح مههأسو امهنعنيسنر فلا فارصناب كاينلوب
 ميسقت عورشم مادام كلذ لمتحي رشاعلا لراش ناكو , ةفيعضلا ةيكلملا

 اريدج ناكعورشملا اذهذيفنتن ال« هريزوديذيفنتلا نهر اروخذم ابروأ

 عورشملا اذه لشف الف ء مهيلا كلملا ببحيو نييسفرفلا بولق ىضري ناب
 نم عفري ءىش لمع ةرورض هريزو ىأر , هيف لراش لامآ تمطحتو

 ءايا مهدقت نع هب ميلغشلو ةبج نم نيسنرفلا رظن ىف هتموكج ردق

 بعشلاف , ىجراخ مننف ىف ريكقتلا ىلا رمآألا هب ىبتناو . ىرخأ ههج نم

 اهدج هيلقرسأيو اهرابخا هكلمت تاوزغلاو بورحلاب نوتفم ىبذرفلا
 ماقتنا كلك هيقف ء حتفلا اذهل اناديمرئازجلا ريخت مث نمو ء اهراخفو



 اه[

 ءافش كلذك هيفو , رئازجلا لها دب لع ىذأ نم نييسنرفلا باصأ ال

 ريزو نأ كلذ ىلع هناعاو ء نييلاغلا بولق ىف ةيوطم ةنيد ةزيرغل

 لراش ذخا مث نمو , ستقلا اذهةداصل اوش قرح ناكنومرامهتييرح

 هب مايقلل ةيسانملا ةصرفلا ناتيحتب كاينلوب هريزوو .
 ىونام لكىف رشاعلا لراش مزالي نأ الإ ىنأ علاطلا ءوس نكلو

 .ىس ناكو ء برخملا حتفب اهيف أدب ىلا ةيسانللل رايتخالا .ىم ناكف
 نيح ريهفقتلا .ىس ناكو « هب مايقلل مهيدن نيذلا ةداقلل رايتخالا

 فصو نيح نايل وج .ىطخم ملف , حتفلا اذهب هتيكلم رما يقي نا اجر
 نويرئازج احجي هريداب رطضءالمع ناكوهنا هلوقب برخملل ىبن رفلاحتفلا
 - متفلا ىأ  ناكو سيراب ىف نيدسفم نييسايس ع.م كارتشالاب دوج

 ةعمسلا .ىب دئاق اهداق ةلمح ناكو , هريدض ىفمبتم ىسايس هراثأ مداح

 هيقعاو « ثارتك ١ مدعب ماعلا ىأرلا هاقلت ارصنو . ةقطاخ ةدايق

 ىلا ةديرفلا تامدقملا تناك كلت . هرخف تيلط ىلا ةرسالا طوقس

 )١( «اسنرف دي ىلع برغملا حتفل تديم

 نويديو ةفورعملا ةضقلا لا ىسفرقلا حتفلل ةبيرقلا تامدقملا عجرت

 تناك اهنا الا اهنع لاقي ال ةيضق ىهو ع نييدوبيلا « كانز ىنأو ىركبلا
 ةساسلار ابك نم رفن عملا رتشالاب نايدوويلا ناذه اهربد ةئيس ةرمام
 ايليصافت ةسارد « ءاوسلاىلعاسفرقةموكح ورئازجلاىادةقرسل نييسنرفلا

 امكاح اوبصتي نا نوديري !وناك نييسفرفلا نييسايسلا نا ىلع لدت

 نعاجراخاتيسم ناك اهب بلاط اًذاف تاكترفلا نم نيدالم ةعضب ايقرش
 فقافختسالان ا كلذكو دب لي؛اسنرفلثم ةمرتحم ةلود ةلءاعموف هدودح

 لب « لايتحالاو ةلطامملا مبكي ملف « هادم نييسترفلا .ارزولاب غلب

 ةراغسلا هتامأو هتلخ قف مهتم لجر نييعتب ىلدلا جارحا ىلإ اودصق

 (1) ]هلاتعمب ©مر نان 5

 رئازجلاىمنرفلا حتفاا
 نيلوج ىأر ىف

 تملا ثامدقم

 ىركلا تود



 هه ١1غ

 رح ائيعو ع لجرلا اذه اا اح اثيعو عهبدل اسنرف للا و

 نظلا .وس نم امهنيبام ىلع هدنع هتاقب رئارج نم ةيسفرفلا ةموكىلا 2” ديفمناتخاف

 رمألا قارنا رف ركل عين لف , ءاردزالاو فوختلاو

 ىف رفلا لصنقلا ,طلف ابيف يضغلا ىادلا كلم ةفينع ةداشم ىلإ امهنيب

 تلعشاى لا ةرارشلا صةمطللا كلت تناكف ء هدبب تناك ةحورمب لافيد

 . نييئاجلا نيب برحلا

 تاوتسلا ىلإ عجر , ةميدقق اسنرف ةموكح ىدل ىادلا نود امأ هر

 ل رتل ركل تيماسا از تاق نرَقلا نم ةريخآلا

 ايدو. نارجات اهيلإ هيدقتب دهعتف « رصمو ايلاطي] ىتلخ مزاللا حمقلا

 - اينروفيل ىف آشن ذإ  ىلاطيإ لصأ ىلإ ناعجري , رئازجلا راجت نم

 نيسح ىادلا ناكو « كانزوبا ليئاخيمو ىركب نيهوك بوقعي امه

 نادروي اضف ةيجراخلاهتراجترمأ مل ضوف دق ( 181م ةنس قنم ) ضوفي نيح ىلا

 عم قافتا هيش امهل ناكو ع ًائيش هنايطعي الو ةليوط تاوتس حسمقلا د

 اومسققي نأ ىلع  كاذذإ ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو - ناريلات

 زوكي نأ ريغ نم حملا اذهل انت ةيسرفلا ةموكحلا نم هنوذخأ,ام

 تاونسلا تضمو , بيصن . هيفلوأألاق حلا بحاص وهو  ىئادلل

 ةبلاطم ىف نايخارتيو ةيمهو احاب رأ غلبملا ىلع نافيضي نايدوبيلاو

 عافدلاب ناريلأت دبعتو , ادّقعت : ةلأسملا دادزت ىح ةينرفلا ةموكملا 4

 ةلأسملا هذه ربتعيال أب » ةيلاملا ريزو ىصوب أتفيال ناكف « امبنع

 ةيلاطم ترركنت املو « ١( « ةيموكح ةلأسم امنإو ءةيصخش ةلأسم

 « غلبملا اذه رصم ىف نويلبان بلاطي نأب هل ناريلات حصن ىادلا

 نم نييالم ةعبرأ اهبف !ولوانت ىتلا ةظحللا ىف هب ةثالثلا ررغ اذهو

 داسعبو . قحلا بحاصل !مميلستل ةيسفرفلا ةموكحلا نم تاكترفلا

 (1) ]تاتعم 0م. كأن 2.06 5



 م يه

 نيرشعو ةعب رأب اهنابلاطي اسفرف ةموكح ىلإ نايدوهيلا مدقت ةليلق تاونس.
 ع ةبكرملا هحابرأو نيدلا هلإ لصوام غلبم ىه تاكترفلا نم انويلم

 رمآلا ىبتناو غلابملا هذه ققحت نأ الإ ةيسفرفلا ةموكسحلا عسي ملف

 . طقف نييالم ةعبس غلي هأيا اهريدقتب

 ىدل اهل الصنق لافيدةيسنرفلاةموكحلاتماقأ تاونسلا هذه ىفو
 قيطي الو ههركي ىادلان اكو ءهتمذف مهتم لجر وهو ىادلا ةموكح

 ةموكحلا فيوست نيب عاض هلامزأن قيآ نأ نيسح ثيلي لق « هتلماعم
 سيراب ىف هبودنم ةوظحو ىركبلا ريثأت و ناريلات ةالامو ةيسترفلا

 هقواتع تققحتو , لأقيد ىدحتو 38:ءواوو طاعيتلاع لفل الوقت

 ىلإ رشت ملو ىركبلا قوقحب ةينرفلا ةموكحلا تفرتعا نيح
 ةيحأو  لاملاب ساتلا ىلوأ وهو ل ةدحاو ةملكب وه هقوقح

 ىركي نيب مت دق قافتالا نم اًئيش نأب « ايلسرم ىف ةراجتلا ةقرغ »
 لماعتلا اهضقر تدلعاف ءاعم رئازجلاو اسنرف حلاصمي ثبعلا ىلع لاقيدو

 ىلإ بتكف لاقيد ةلماعم ءوس وكشي ىادلا ىضمو « لصنقلا عم
 «ساسدلاو اذه ءاقب لمتح دعب ل هنأ ابعلس 149+ ةنس 0

 ىأرلب « « امبشو» الجرب لديتسنأ ةيسنرفلا ةموكسحلا اجرو هيدل
 دعو ىركي نأ ةيسنرفلا ةموكحلا غلب افهيدي نيب داكن ةديكملا لجرلا
 ىلع هل الصح اذإ تاكنرفلاو نم نينويلم امبحنمب نآبلافيدو ليفيلب
 ْ . ةيسنرفلا ةموكحلا ىدل ةدمجتملا ةعبسلا نالملا

 لافيد ىلع بضغلا هب جرخ اذإ نإ نيسح ىلع جرحال ٠
 هلاومأ باهتتاو هتقرس لع رصت ةيسنرفلا ةموكحلا دجو دقو , هرواع

 ىلع ايليسرم لهأ نم اسنرف راجتل ناك ه هنأ هبضغفف دازو « هئاذيإو

 مهتلود ىلامهرم! اوعفرف كنرف فلا ةثامصخو نانويلم رئازجلا راجت

 ابيب موكحما نيالملا ةعيسلا لصأ م مهلاومأ ممل ذقنت ناابنم اوبلطو

 فصنو نيب المةعب راةبرئازجلاةموكحللا ست رفةلودتداف,رئازجلاةموكحلا

 نيب ةقالعلل وس

 ىادلاو لاقيد

 الرمةراجتلاةفرغ

 لافردحملماعلا ضفرت

 نيسح ىادل

 لاقيد ركفي

 ىناتهيسترفلاهم وكلا نع

 550 1 اجلا راجين ويدعقد



 هحورملا ثداح

 لوحي هنم ليربأ و

 رئازجلارصاعأ: رق

 ةيرجلار زو نومر

 ذافتالا ىعسي ةيسنرفلا

 عورشملا

 د سووا

 .ىرجم نا ترماو ةنامالا قودنصوف اهراجت هب ىعداأم تقباو نويلم

 . زيرأب ىف ةراجتلا لحب ىفرئازجلا لهانء مهئامرغ عم اهراجتىوعد

 نوكتناو اباكابب هل موكحن!لاومالا ءادا بلطو كلذدلاشابلا بضخف

 < لعف اميق قح ىللعناكو () هرئازجلا سلجم ىف ءامرغلاو راجتلا ةعفارم
 ةمارك نا لب « مبسفتا ىلع اماكح نويسفرفلا نوكي نا ىغبفي ال ذا

 . اهسفن رئارجلا < انف رمالا ضرع ىعدتست تناكر ئازجلا
 .ىادلا نيب ةشقامملا دتشت نا ادج لوةعم فرظلا !ذه لثم ىف

 هتحورم ىادلا لوانت اذا لابلا ىذ رمالاب سيلو . لصنقلا نيو

 نم قحتست ىذلا ريطخلا رمالاب كلذ سيل . لافيد هجو اهب برضو

 نأ سانلا نةيتسا دقو اصوصخ « ابلالقتسا لازب نا رئارجلا هلجا

 دكؤي امايا ىاذلا ثبل دقو . ةقثال ريغ ةحاق وب ىادلاا رفتسا لافيد

 ةريخالا هذه نكلو ءاسترف ةموكح ابل لخدال ةيصخش ةلأسملا نا

 رئازجلا وزغ ريرعتل افاك )هب ةن مس ليربا ؟و ثداح تريتعا

 . ابلالتحاو

 ًاراصحاهترصاخ « رئازجلاةرصاح تررقف كانترام ةموكح تأدب
 اسنرق تداعو راصحلا عفرف , ةدئافب دعي لو ًاريثك الام !مفلك اليوط

 ري هانعم راصحلا عفر ىرأ ابساح ىادلا ىنأف ء هيضرت بلطت
 .هيلإ لسرأ نيح ددرتي ملف هتأرج تداز لب ٠ هدالب حنق نع اسنرف

 هيلع ضرعيل 1.2 8ععغمهماعمع رييثتر بال وه ديدج ىبترف بودتم

 ةنيقسلا ىلع هعفادم قلطي نأ ىف , اسنرف ةموكح اهبلطت ىلا تاضرللا

 . رئازجلا ءانيم اهتحرابم ةعاس بودنملا لمحت تناكىلا سنافورب

 هيناج ىلإ ناكو مآلاب موقي نأ ىلع كاينلوب ىأر رقتسا كلانه
 اذه ةدايق هيأإ نوكت نأ وجرب ظهاعسمم+ ةيرحلا ريزو نوم روب

 , اذهكحتقىلعلودلا ضارمعا نم ًاريثك ىثخت اسنرف نكن ملو « مستقلا

 من ص ١ ج رئازجلا رايخا ىف رئازلا ةفحم ()



 ا دل سم

 ىلع ةيقيرفا ءىطاش ىف نييسنرفلا مايق لضفت اهنأ اهيلعادي ارتلجنا ىَتح
 ةموكحلااهتيقلدقف ةلمفلا ةمواقملا امأ . اهف هلاجرو رازجلا ىاد ءاقب

 ةبيرلاو ككشتلابكاينلوب ةرازو اوقلت اوناك دقق « مهسةنأن يسن رفلا نم
 نويسنرفلا داكيال لاجر ىلع هدامعا هنم مبطخسأو ع ثارتك الاةلقو

 ةمب زه ةيلوكسم هلمحت ةماعلا تناك د قفءاذه نومر وب لثمابح ممل نولمحم

 ةياحنأ و دييو . اهيفةيشنرفلاشويجلاون ويلبان نوختب همبتو ولرتاو
 نيسنرفلا نآل زجعلاو فعضلا نم ةديدش لاح ىلع تناك رئازجلا

 مجدايق ءوس مغر ىلع , ادج ريصق نمز ىف اهيلع اوضةينأ اوعاطتسا

 ةلالدلل تكي و « مهفوذص نيب درملا راشتتاو ممدئاق يعدنجلا سوفن ريغتو

 « ةديلبلا » ىلع .اليتسالا نع تزجع اهنأ ةيسنرفلا ةوقلا فعض لع

 رغث ةيسنرفلا ةلمخلا ترداغ . ةمواقملا ضعب ابيف تيقل اهنأل كلذ دعب

 ىادلا لسورئازجاا ىلع اهؤالبتسا مو ومس. ةنس ويام مو ىف نولوط

 نملقأ ىف تطقس رئازجلا ةيالو نأ ىأ « ةياوي ه ىف امل هسفن نيسح

 كارءآلا دج نآو# ادج ةفيعض تناك اهنأ ىلع لدي امم اموي نيعبرأ

 .ىرخآلا ةيمالسرالا دالبلا ىف مهئالمز نم اريخ اونوكب لدلبلا ىف

 سيلو )١( «ىسترفلا حتفلا ثادحأ ىف ليصفتلا عضوم انه سيلو

 كلذ دعي تأدب ىتلا رداقلا دبع ةروثىف لوقلا عضوم كلذك انه

 150نءمحم»( نومررب لارتجلا جرا 14+. ةنس وام نم نرشملاو ىماخلا ق 600(

 ةحلا تقلأ ونوي. نم رشاعلا قو عىدتج فلأ نوثالثو ةعبس هتدع شيج سأر ىلع نولوطرخت

 ىف ىادلا نوابتو < لجع ىلع رئازجلا وحن مدقتت تذخأو ع جرف ىديس جلخ دنع امسارم

 نويست رقلامدقت مث « اعرس مهءامأ رقبقت و عيلاوتسا لهس ىف مايأةعدتدحي الامهقلي لق ميلا ريما

 عقادملا اهيلع دوقلط.اولظوةنيدملا نوصح ىلع اوقرشأ ىتح - ةداقلا نيب فالتخا دميو  دحرتو ,طي

 ءطورش ىلع هسفت ىاذلا ل هتم ىماخلا قوه ؟مع. ةنس ويلوب ع ىف ةكرتلا اهتماح تدلس تح

 ثاوتلا تلخد مويلا سقت ىفو ع داليا لمتال ةييدلا ةيرجلا ةياعرو هللومأ ةنايصو هتمالس اهنع

 نيخرؤملا ضب اهردق ىادلا نئارخ ىف ةئئاط الاومأ نويسنرفلا دجو دقو . :رئازجلا ةيسنرقلا

 ةيماحلا 58

 هيسن رفا

 رثازخلا ىلع -القسالا
 ١مم ةنس ونام و



 برغملا طوقس بابسأ

 ووجو مدع ١-

 هب ةححص هموكح

 اهناكمةروثلا هذبلفىةيلاوتم اماع رشعةحبرأ ترمتساو «ثالثتاونس

 بابسأ ةسارد طقف انمهت امتإو ٠ باتكلا اذه .ازجأ نم لبقي امف

 . اهلك ةيمالسالا ةعومجملا ىف ابطوقس ريثأتو دالللا هذه طوقس

 .نكت ىل هنأ وه برغملا طوقس بابسأ ىوقأ نأ ادج حضاو

 ىف نيعتسي مك ا> هب ناك ظفللا !ذه نم ميفي ىذلا ىتعملاب ةموكح هب

 نم رفن لع فرشيو ءارزولاو ناوعآلا نم ةفئاطب رومآلا فيرصت

 ددقف « ارب فرتعم ةيلعف ةطلس اذ نكي مل هنكلو « رحبلاو ربلا ىف دنجلا

 نمةدهاعتملا نفسلا لست مل لودلا عم هتادهاعم نم غرلا ىللعهنأ انيأر

 نيبو هنيب ايرغ ًاعيزوت ةعزوم ةطلسلا تناكذا ,ىذآلاو ءادتعالا

 قناك لب ءايأر دقعي وأ ًارمأ ىضقي نأ عيطتسيل نكي ملف ءدنجلا انور

 نم نوللا اذه لثميو « دانجألا ءالؤه ءارآ نيب اعزوم هنايحأ مظعم

 ١ قوروآلا ظغضلا تحن تشي نأ برغملا رودقم ىف نكي ' ةموكحلا

 اهءاليتسالعجو هرمأ اهيلع نوهو « هل لودلا مارتحانمكلذ للق دقف

 نع ىضرت لودلا لعجو ء اهسفت دالبلا ةحاصم ابيضتقت ةرورض هيلع

 ماعلا دئاقلا ف ميلا ترصحت ١و ناريثك ائيثاهنمدنجلاو ةداقلابهنق ع تاكن رفلا رمان ويامنيج رأ و ةينامب

 نم رخآ رفتو س ةلخلا نيومح ىلوتي ناك ىذلا 511162 ريس لحمو هيرح ناكرأ ةئيهو
 , دنجلاو شيجلا ىف ةملكلا باحأ

 ةيرخسلاو .اردزالا نم جيرم رصنلا رابخأ ىقلت ىسنرفلا ماعلا ىأرلا نأ رم'الا بيرغ نمو

 سفن ىق باختتالا نادم ىف اوطقس متفلا رخغوبلا بت نيذلا ةداقلا نأ ىح ع ثارتكالا ةقو

 .ةيهارك ىلإ كلذ درمو ع اسنرف ةعاط ىف رئارجلا لوخد ديلاقتالا مقادم هيف تنقعأ ىتلا تقولا
 ,٠ امهب لصتام لكو كارتلوب هريزوو رشاعلا لراش ةكلملا_ىانلا

 دعيو .٠ ةديلللا لع .اليتسالا نع زجع هنكلو ,هنوبو نارهو لحاف كلذ دعب نومروب لجع

 هتضقوف ع رشاملا لراشةموكح تطقسأ ىلا .+١8 ةنس ويلوي ةروثي ةلجلا داوق حماس ليلقي كلذ

 مهتكلو * اهسفت استرق ىلع دنجلا نم مهعم نم فحزلا ىف اهطابنض ضب ركلقو نيح ىلإ ةلحلا

 ق © 1211261 لزولك هاكم تلوو نوءروب تلرع نأ ةديدجلل ةموكسملا تبلق ىلو . اولدع

 كوطسالا دئاق ىلأ ذا هدايقلا نع لزعزيح ىريك ةئاهأ نومروب ىقل دقو ع )هم. ةتس ريمتيس م



 ل #14

 ًائيش لعفت نأ اهتعاطتسا ىف ناكو : هلاح ةنك اس فقتو اسنرف لمع

 . تدارأ ول برخملا ةياجل

 برتملار -+ مايق ىلع نيعب الإ ًارقق ةريقق قالطالا ىلع برغملا دالب تناكو
 درمو . عافدلاو مظنتلا ءابعاب ضبنت نأ عيطتست « ةثئدح ةيوق ةلود

 نم دريناك مق فرصتلا .وسرلإ مث دالبلا ف قزرلا دراومةلق ىلإ كلذ

 شيج .اششنال كي داكيال ماوعالا كلت ىف هلك ب رغملا دارباق ,لاملا

 حالصالا ىحاونةرشابمنمنيمك الا ”نكَسيل نكي ملو ء حيحص ىوق
 نأب الإ دالبلا دراوم باصأ ىذلا طوبحلا للعي الو ءكلذ اويلط ول

 اومتهاو مثدالب ىف ةيقيقحلا ريخلا دراوم راثكسا نع اوفرصتأ ابلهأ

 دالبلا دراوم تبضنق « ةنصرقلاك ىرخأ هوجو نم قزرلا بسكب

 ىداصتقالاأطخلا سفن رازجلاةموكح تأطخأو : مويدعبام ويلامعالا عم

 ىف ةورثلا نويع لاهإ وهو ء اهريغ ةيمالسإ ةلود لك هيف تعقو ىذلا

 مئاتغلاو بالت#الا نم دريام ىلع ةنازخلا الم ىف دامتعالاو دالبلا

 «بعشاا لامهإ ىلإ ةموكحلا لامهإ عمتجاف ©« بورحلا حايراو

 برقأ لاح ىف ابلعج ًاريطخ ًاعيرس ًاروهدت دالبلا قفارم تدوهدتو

 نكي دراوملا هذه راثتسانأ نممعرلاىلعو ع قالمالاو سالفألا ىلإ

 ةيواسع ةئيقس راجقتسا ىن؛ .نيكسملا رطضاق عهتفسىدحا ىلع رقسلاب هل حمس نأ 10م توك

 لارجلاب لدبتسا نأ ثيلي لف هلبع ىف اريثك لزولك قفوي ملو * اسنرف ىلا ال اينابسا ىلأ هتاقن

 ةريغص ث وحي ىلا هتانع قرص ذاديقياس نم اريخ نكي مقوس ريارق ) 18عمعط يئمع

 لك ىف تبش نأ تاروثلا ثبلت لف مهغلا ليلق انسم لجرلا ناكو ع ةدئاف# ةيلف اءارمو

 نأ ل جرلا كيلي ملقمبتعاط نع  نييسترفل تمضخ دق تناك ىجاونلا نم ريثك جرخو ناكم

 نيلم"الا ىلع دتشا ٠ وحد طآلدع لع 131010 هيقعأو هيلا بيجاف لزملا بلط

 نأ ثيليه هتكلو ع ىحاونلا نم اريثك فاعا امم ع اهرسآب لئابق ةدابا ىلا هب تنلب ةدش

 جتقلا متأو مئاقتسم تح لحاسلل عضخع نأ هتراهمو هتليح نسحب عاطتساف 1/نزونو] هفلخ

 وهو رئازجلل ىمقرف ماع اح لوآ اسنرق ةموكحل تلسوأ ؟بسع هنس ويلوي #0 قو اير

 ةوقلا ورووظلاىلا اهعي رطقرداقلادبع ريم الا ةكرح تناك ءاثالاكتفو . آدعودنعع ل01 عامو



 م برقملا ةموكح
 0 نيسروالا

 فزرتتال اي وروأ

 رئازجلا ةءركحم

 نائملكملا ع

 برخملا رومآ دسعتا

 سس سل

 ناجرملا ديص تحت «هنعتفرصتاوهتلمهأ ةموكسملا ناف ريسعلا رماإلاب

 هتارونهيسكلاو هديص ابتاكمإ ىف ناو أ راكتحاةسنرف ةكرش ىلإ من

 َُك رامج مظنتو ةعارزلاك ىرخاألا ريخلا دراوم باصأام كلذ ىلع سقو

 باصأ ام ىّتْش ةفئاط ىف اببس رقفلا اذه ناكدقو :كلذ ىلإ امو دالبلا

 نع ٍبسكلاةل واح ىفرا رمتسالا ىلإ ا!معفدىذلا وهف :رورشلانم دالبلا

 لف : اهتيلام ىلع ًارطخ ءرمأ كلذ ابعالقأ لعجو ةنصرقلا قيرط
 تددهتامو اهراطخأ ن زم ادب امم مغ غرلاىللع ابنع عالقالا ماكحلاعطتسي

 داسفإ ىف بوسلا اضيأ رقفلا 0 عايضلاو فلتلا نم دالبلا ةمالس هب

 ىنأت ةريخالا هذه تناك دقف ةايررأ لف و رئازجلا نيب قئالعلا

 رئازجلا ىاح م مادام ةمرتحملا ةلودلا ةفصب رئازجلاهموكلا ىارتعالا

 ةواثأ هل عقدت نأدبال صوصالا نم هباصت سيئر مهرظن ىف ًاريتعم

 ء ىذأآلاو ناودعلا نم هتاباصع دارفأ عنمي و هاذأ فكي ىتح ةيلام

 ىططعت الو لاح اهفرشت ال ةذاش لودلاو رئازجلا نيب قئالعلا تناكف

 لمعنع ىضرت لودلا لعج ىذلا بيساا وه اذهو « اّيع ةيبط ةركف

 دي رتام برغم اب لعفت 8 اسنرف
 0 هيف ىهتتادق ناك برغملا ىف نامثللا كسلا فراس أ م

 نم لمع دقف : ىرخألا ةيماللسالا داليلا لطول م

 ةرادالاو محلا ىحاون نع نيباصآلا دالبلا لهأ داعيإ لع رمآلا

 « ممتاقاجوو ةيراشكنالا فئاوط ىلع ًارصق كلذ لعجو « عافدلاو

 ف.ضو دالبلا تطحتاو اهوذبانو ةلودلا نع دالبلا لسأ فرصناف

 ةموكحلا نع نوب رصملا دعبأ نيح رصمىف ثدح 5 كلذإ 1 اهرمأ

 « امامت دالبلا فعضي كلذ ىهتتاف :كيلامحلاو كارتآلا ىلع ترم ة؟و

 ةوقلا سفنب داللا نع عافدلا ىلع نوردتعيال كارتاللا ءالؤه نال

 . اهلهأ هعيطتسي ىذلا صالخالاو



 تا لال خس

 برشملا لمأ لاما -4 نم تالصلا تناكو ءابروأو يرذملانيب احوتفم بالأ تناك دقو

 ودقم ىف ناكف  ءاوسلاىلع ملسلاو برحلا نيدايم ىف ةدوقعم نيبناجلا

 ىلعاوامعي ءابمدقت رارسأىلإ اونطفتي واب وروأ اورياسي نأ برغملالهأ
 ةحلسأ ةواتالا ضعب عفدت لودلا تناكو ء اه. هبشتلاو اهجبنىلع برضلا

 كلذنم ةدافتسالا يرغملا]هارودقم ىفنأكف زارطلاةثيدح رئاخذو

 ناكواف ؛هولبجو أ هولمٍجأو كلذ اورصق مهنكلو , نواعتلا ولاصتالا
 نيب تالصلا عاطقنا بيب نييسرفلا نعمروصقيف رذع رصم كيلامل
 مدقت نم اولبجام ىلع موللا نم رفم برغملا لهآل ناكامل نينناجلا
 . بورحلاو ةحلسالا نيدايم ىف اهزايتماو ابوروأ:

 1رمدقت ىق ايروأ ةاراجم

 سسالا ىلوأ داض- ٠ ىوذ نم اونوكي مل برخملا ىف نآشلا باحصأ نأ كلذك لقنلو

 موفصو نم نوريثكلا هيلع قفتب ام مغرلا ىلع «ةساكلا وأ ىأرلا

 هقئالع لعجي نأ نيسح ىادلاب ًاقيلخ ناكدقف . ةلجلا نسحو ءاهدلاب

 وأ ىركبلا ةطاسو ىلإ ةجاحلا نود ةرشابم ةصلاخ نييسنرفلا عم

 ىلع فرشي سكراب ىف الكو هسفنل ذختي نأ عيطتسي ناكو « هريغ
 ناك نييدوبيلا نيذه دي قالطا نآل ,لاملا ةل لصحو حمقلا ةراحت

 ىادلاةعاطتساف ناكو . عييضتلاو داسفالا ىلإ امهم عفدي نأ ًاريدج

 قلطأ دقف ءاسنرف عم هتافالع ىف افرصت نسحأ نوكي نأ ىرخأ ةرم

 نعمأف « ىجحلاو ىأرلا بهاذم نع هب جرخ افالطإ بضغلا عم هسفن

 هريدقتو همارتحا ىلع ابمغري نأب ريدج كلذ نأ هنم انظ ,اه ةيارزلا ف

 . هيأر لع لوزلاو

 ع6 +

 ولختال ةنزحم ةليوط ةصق ىهو , برآملاف نييسنرفلا ةصق أديت انه
 لاح ىأ لع برغملا ريصم اذه ناك دقو ءابلهأو داللل ريخلاهوجو نم

 نينلا نيب هوحت نيبيلصلا روعش اهسفن ىف روثيو هرواجت ايروأ تمادام

 (م-+)و

 برغملا ف

 ىمرقأا . برتملا



 ,ىأرعلا

 د مسلي

 ةليوط انورق تلظ دق نينناجلا نيب تاقالعلا تماد امو , نيحلاو

 .اهراوادمخال برحو ىهتيال وزغو مئاد دابج : لدبقت الو ريغتتال
 انيأرو « هنأش واعو هتوق مايأ ىف ىتح ةفيفخ برغملا ةفك انيأر دقو

 انيأرو « ابف ريخلل لمأال ىضوف هنوئشو ةلتخم هتراداو ًاددبم هنايك

 الكف . قروآلا ماعلا .ادعاريلع ريثتو دالبلا فعض ديرت ةيكرقلاةسايسلا
 ذخأ ىلإ لودلا تعلطت اب وروأ قرش ىف نييحيسملا لع كارتالا ادع

 .ةيمالسالا ةعومجلاب لاصتالاب برغملا قش اذهو ء برغملا نم رأثلا

 « نيح ذنم ريصملا اذه هل تيب تناك اسنرف نأ انفرعو . اهظع ءاقش

 طوقس نكي ملف «ةيتاوملا ةصرفلا بقرتو رئاودلا» صيرتت تناك اهناو
 ةيعيبط ةجيقن ناك لي « برغتسملا وأ لامحالا ديعبلا رمآلاب رئازجلا
 . كلذك ةيرقلا ةديعبلا ابجتاتت واملو ةديعبلاو ةبيرقلا امايسأ اهل :آدج

 ال ع »

 مقاوم كحيمأ و ناتكللا اذه نم ةلاقلا ةحفملا ق اذن
 را هرب يوم ىدألا قرشاا ىف ىأ  هف بصخلا

 ةكلبملا حايرلا عباوز نيحلاو نيحلا نيب اهيلع بت ع يراتلا رجف نم

 مسيراتك سيلوه رقفلا اهعفدي ةبرخلا ودبلا فصاوعو ع حايرلا اهعفدت

 .نامزلا ميدق نم هلك هخيراتف : ةلاَقلا هذه قدص ىلع اليلد قارعنا

 كالتما ىلع ةيوقلا لودلا نيب عارص رشع عساتلا نرققلا ةباهن ىتح

 راثثتسالاو هيلع ةراغاللل ةيدبتملا لئابقلا نم تالواعو ع هيضارأ

 عئاقولاو بورحلا نم ةليوط ةلساهلك هيضام دا هقازرأو هريخم

 هيضارأ لعجو , اهرايت نكسي وأ اهراوأ دم داكيال , تاراغلاو

 .بوص لك نمهنودصقي و ةيحانلك نم ةازغلا هيلع دفاود البس اناديم



 ل مسالل

 اوب طسوىف تارقلاو قازرالا ةروفوم ةحاو قارعلا نأ كلذ

 0 5 تحبصأف , تاريخا اهف ممشتو رمفلا اهاشني باضهو

 3 ترا نيم رار را ىف سرفلا هجتم  خيراتلا رجف نم

 : لامشلا نم نمرالاو كارتآلاو سكرجلاو دارك آلا ةلبقو برغلا

 ن* ناك انه نمو « بونجلا نم سراف جيلخو ىدنحلا رحبلا ةنصارقو

 ريغبو ببسب دالبلا هذه ىلع تاورغلاو تاراغلا ىلاونت نأ ىعيبطلا
 ةبلاغمو .ادعاألا ةعفادمب مهمايأ بلاغ ىف نيلوغشم ابلهأ دن نأو .ببس

 نوغشب بيف نوتعي ءودهلا نم ةحسف نودحي نوداكي ال ىتح ,نيمنافا

 ىلإ جاتحي ىعارز دلب قارعلا نأ انركذ اذاف . ممدالب قتارمو مهسفنأ

 اهريخ وتو هعورز فروتو هرامت وكرت ىتح رارقتسالاو ءود ىلا

 ىف بيسلا انقرعو عه ضخ رات ىف لالا كلذ رثأ انكردأ . لومأملا

 ناكدق ولو « ًادج ةزيجوتارتف ىف الإ دالبلا هذه لمشي ملءاخرلا نأ

 وقل انة را ف ءىث للع نيرضحتم اموق هتازغو هناريج لك

 باصأ ! مهلابقأ دنع ةراضحلا ملاعمو نارمعلا رهاظم نم هبحاون ىف

 ةافج ةاغفط بلاغلا ىف مهو امأف ع ريك رش مهيدبأ ىلع دالبلا

 تناك دقف ديدشلا ببنلاو ةرفاولا ةمينغلا ريغ قارعلا ىف نوبلطيال

 رثأ ىف دازو ؛ مهدالب تاريخ نم قارعلا لهأ نامرح كلذ ةجنت

 نم  هرواجي ىلا رصانعلا نا قارعلا ني رات ىلع ىفارغجلا مضولا اذه

 وزغلاو برحلا نع فكنال ةديدش ةيرح رصانع  تابجلا لك
 . ادبأ ةحارلل ةصرف هل عدي مل امابنيب ايف هضرأ ىلع عازنلاو

 قارعاأدالل ةعيبط
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 نيرا نا ا

 :ةزيمتم ملاقأ ةثالث ىلإ حوضوب مسقني هنإ لب  ةدحاو ةقارغج فورظ

 مث .ناتسدرك ةبضهو تارفلاو ةلجد ىلاعأ ىف ىلاهش لبج ملقأ

 ةيقارغجلا



 راوجب قارملا رثأت
 ناربا

 دسم

 بدجلا هيف طاتخم ىفونج ,بلقا مث ءطسولا ىف ىعارز بيصخ مبلقا

 ةعقاولابرعلا دالبب ار هاظ ًارثأت رثأتي و ء ةيرحب حور هدوستو بصخلاب

 وهف« قارعلا خب رات راودأ لك ىف رثالا حضاو مبسقتلا اذهو.هيرغ ىلإ

 لصوملا ىلإ ثيدحلا ىفو ايدلكو روشأو ليابىلا ميدقلاىف همسقىذلا

 ةدحو نيوكتت نيبو هلهأ نيب لاح ىذلا وهو ةرصبلاو قارعلاو

 ةمواقم نعهءاكس فعضأو « ةيعامتجالاوأ ةيسايسلا ةيحاتلا نم ةزيمتم

 . مهنم هيحاوت تلط نمل ةلهس ةسيرف هلعجو نيحتافلا

 « ناري ال هتريجب ًارثأتم نامزلا محدق نم قارعلا خيرات ناكدقو

 الو دهج هل نكسي ال دوبجلا ددجتم طاشنلا ماد ناربإ بعش نأل

 قي و ةديجناتارسالا هتموكح ىلع ىلاوتت ء ضوبنو زفوت هل عطقتي

 ملف . غوبنلاو ةيرقبعلا ىوذ نم مالعالاو سأبلا ىوذ كولملاب هخيرات

 نم ناريإ باضه موقي امب رثأتلا متاد نوكي نأ ندب قارعلل نكي
 رداق هاش ناريإ شرع لتعي داكي الف , ةراضحلا ملاعمو ةوقلا رهاظم

 نم نول ناريإ ى بحي داكي الو « نيح دعب قارعلا ىف هدحجي ىتح

 نأ كلذ ىلع ناعأو . قارعلا ىف اظوحام الظ هل دج ىّتح ةراضحلا

 لب نيمجاهملاو ةازغلا رش هيمحت ةرجاح ادودح قارعلا قزرت مل ةعيبطلا

 باضم نم صل نانتالاداكي الف كردملا لبس لانملا بي رق هتلعج

 , بيصخلا قارعلا لهس ىلإ اعيرسانيه ارادحتا ردحتي ىتح ناريإ

 ل ودلا نم ريثكلل ازكرم هسفن قارعلا دحن نأ بيرغب سيل انه نمو

 لثم ةلجدىلع ةمدقلا ناريا مصاوع نم اريتكدحجبن نأو ,ةميظعلا ةيسرافلا

 قارعلان وريتسي اوناكنييناريالا نأ د جننأو ءامهلإامو سس وسأ و نوفزتك

 ىتح كلذ نوري اولظو « خب راتلا سم ةريثك تارتف ىف مثدالب نم ءزج

 ناريإ وقارعلانيب الصاف أدح اوعضوو هيلع نوينايثعلا كارتألا مهيلَغ



 سس مال سس

 قارما ني تطال ناريأب هرثأت نع لقيال دالبلانم اقرش هيلي اب قارعلا رثأت نأدي
 برع دالبو ماتقد ةعدق ماشلاو ةيقارعلا ةريزجلا نيب تالصلاف « هبرغ ىلإ عفت ىتلا

 . ليلقي مالسالا تقيس ىلانيبقواسلا هلود ىف اعم املوخد ىلإ عجرت
 هيلع ىضأو ةيمالسالا ةعومجملا ف قارعلا ىوطف مالسالا اج مث
 ىلإ رجاهت برعلا لئابق تذخأ ذإ «مالسالاو ةبورعلا نم ارهاظ انول

 نم ليلق دعب قارعلا حبصأ تح . دالبلا اهيف .ىثنتو قارعلا لوهس
 ةسايسلا نك ارم نم ايسيئر ازكرم لب ةفرص ةيبرع ادالب نمزلا

 لع لظوفديجلاه خيرات قارعلا أدب نيحلا كلذ نمو ءةيمالسالاةراضحلا و

 ةيمالسالا ةسايسلا حرسم ىلع روبظلا ىف ذخأو « مالسالا لظ كلذ

 ىلع لظوطيسولارصعلا لا وطةسايسلاوةراضحلا ىفاهزك رم واويطق ن وكيل
 ىأ ةيبلصلا بورحلا مايأ ل ئاوأ قرصم ىلإ ةماءزلاهنم تلقت |ىتج كلذ

 رصه ىلإ قارعلا لامشب لصوملا نم ةيمالسالاةيبجلا ركرم لقتتا نيح
 لصوملا بحاص دوم نيدلا رون نم ةيمالسالا ةلتكلا ةءاعز لاقتتاب

 ىناثلا نرقلا فصتتم ىلاوح رصم بحاص ىنويآلا نيدلا حالص ىلإ
 . ( ىرجهلا سداسلا رخاوأ ) . ىدالملا رشع

 لص دح قارعلا قرشملا ىف نييرآلا سرفلا نيب الصاف ادح قارعلا دحين اذهل

 مريام تت 2 اني اياصأ ناسنجلا عمتجي هطاسب ىلع : برقملا ىف نييماسلا برعلاو
 ناديمقارعلاناكف ع ىرخأ ةراتنابرت<و ةرانان واعتي عانيح .ادعأو

 ةيمالسالا ةلودلا ىف ناطلسلاو ةدايسلاىلع برعلاو سرفلا نيب عازنلا

 «كارتآلاو برعلا ةينسوسرفلاةيعيش نيب عارصلا لاجي هيحاون تناكو
 ىهتاو : اليوط انامز ىهذملاو ىسايسلا هيقشب عارصلا اذه رمتسا دقو

 ةسايسلا حرسم ىلع ديدج رصتع روبظو . اعم نيقيرفلا فاعضاب

 رصنعلا وهو ءاعم سرفلاو برعلا نود نم ىعآلاب دبتسا , ةيقارعلا
 ثلاثلا نرقلا لئاوأ نم هرومأ ف رصي ٠ قارعلا دوسي أدب ىذلا ىكرتلا



 ف ةعشأا ترارع

 قارعق

 سل ماحس

 سرفلاو برعلا نيب ةيماح ةكرعم قارعلا دبش انه نمو . ىرجملا
 نمز ىف ناديملا نم برعلا جورخ اهجئاتت ىلوأ نم ناك. كارتآلاو

 ىلوآلا ةوادبلا لاح ىلإ مهتدوعو مهتريزج ىلإ ممدادتراو . !دج ركبم

 ناعزانتينارخآلا نارصنعلالظو ؛ هنم مالسالا مبجرخأىدلالوتلاو

 ثعبواهحو رس رافىف عارصلا ظقيأ دقو : اليوط انامز بلغلاو رصنلا
 سرفلا أدبف ء كارتاللا اهعطتسي مل ةلواطم تلواطف عةاحلا اهسفت ىف

 ىلع ناعأو ايدام مث الوأ ايونعم - مهتودوسيو مهيلع نوربظي
 رشاعلا نرقلا لئاوأ نم كارتالا تلغش ةبلصلا ٍبورحلا نأ كلد

 تينثاليهلك مهتاقتلاىرعصلا ايسآو ماشلا نيدايم تذفنتساف , ىداليملا

 كولمرخآ ني دلارون نمةيمالسالا ةلتكلا ةماعزلاقتناب قا رعلا مجم ايأ

 نيب ويآلا نيطالس لوأ نيدلاحالص ىلإ لصوملا ىف ةيقوجلسلا ةلودلا
 , ائيشن ًائيش قارعلا ف مهتوق نودعتسي سرفلا ذخأمث نمو« رصم ىف

 ىف اداج لمعي ىوفصلا ليعامسا ناك ىرجحلا رشاعلا نرقلا لئاوأ نف

 اولقثأ نيذلا لوغملا رين نم اهذقنتت ةديدج ةنارإ ةيرصق ءاشنا

 رباب ىلع بلغتي نأ عاطتسا ىتح رجاني لزي ملف ء اليوط انامز اهيلع
 دب نيحلا كلذ نمو («٠ م1615 ) ه ه1/. ةنس ىلاوح لوغملا كلم

 قارعلا دوع هجئاتت لوأ نم ناك ىذلا , ديجما ةيوفصلا ةلودلا خيرات
 .سراف ناضحا ىلإ

 .بلغأو « اليوط انامز كلذ دعب سرفلا لظ ىف قارعلا رمتسا دقو
 اصاخ !روعش سرفلا سوفن ىف تفلخ ةليوطلا ةحصلا هذه نأ نظلا

 « قاريالامهنطو نم .زج اهنأ نوسحب اوحبصأف , ةيقارعلا ةريزجلاوحن

 غةسدقملا ةيعيشلا نك امآألا نم اريثك مضي ناكقا رعلانأ كلذ لع ناعأو

 "نيعيشلارازم ءالبرك هو ههجو هللا مرك ىلع ربق مضت ىلا فجتلا هيفف

 :نم مهيحلاص ر هيعيششلا ءايلوأ نمريثكلاروبقكلذك هيفو ءبوص لكنم



 دل سالب بس

 ائيش ىهذملا ساسحالا روطتاذهبو , تت دمحو مداخلا ىسوم لاثمأ

 ةنسلا ءادع ةدح روعشلا كلذ دازو « ًايسايس اير مبصأ نأ ىلإ ًائيشف

 ىف نوري سرفلا حبصأف , هقرش ل قارعلا برغام ءادع وأ ةعبشلاو
 ءاليتسالا حبصأو ء اعم ةنطولاو نيدتلا نم انول قارعلا ىلع ةدايسلا

 تاقوالا فلتقم ىف ةيسسرافلا ةسايسلا باطقأ نم ابطق هيلع

 . نامزالاو

 ةزوح ىف قارعلا لخد ىداليملا رشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىفو .
 نآل , هخي رات ىف ديدج دبع ءدبب اناقيإ كلذ ناكف ع نيبناهثعلا كارتاألا

 ريثأتلا هنع دعبي نأي الفك ناك قارعلا ىف نييفسلا كارلا ناطلس

 نإ نب . ديدج نم ةئسلا راثم هيف ميقي نار وتلا ميشلا ىسرافلا

 ىيدلا دابجلا نم ءىث هيف قارعلا هحتف نأب رعشي ناك قوناقلا ناملس

 ةقينح ىنأ ريق ددحي نأب ةيانعلا دشأ ىع اذهلو ع ةنسلل افاصتا هيف نال

 البركو فجنلاىف ةيعيشلا رك 1سم ىلع ةيانعلابلخبي مل نإ و - ناهنلا

 ؛اذبب نورعشي قارعلا برع نم نويسلا ناك كلذكو  امهريغو.

  ةيبرعلا لئابقلا خيش 5 عراسف ه ه ممل ًآصاخع ىكرتلا حافلا نوريتعيو

 هنبألسرأف -- هاشلل ان 0 اعوضخ ًاعضاخ هرصبلا مكحب ناكىذلا

 اذهب و ©”«ناطاسلاىلإ.الولاب ةضايفلئاس رهعمشعبو دلبلا حيتافمدشار

 لاوط اهلومخو اهتوكس لاط نأ دعب ديدج نم سقتتت ةسلا تأدب

 ش 2 . نييعيشلا سرفلا اهف ةدايسلا تناكىتلا ب بقحلا

 قناكام اظح دعسأ نكي مل نيينامثعلا كا رتآألا لظىف قارعلا نأ دب

 ءالؤم ىلإ طخسلان يعب !ورظنناهلهأ ثبلي مل ذإ « نييوفصلا سرفلا لع
 مهنوذخأيو آديعوأأآضخ ماع لك مهيلا نواسري اوناكن يذلا كارت الا

 (1) 5:عمطعم آ1عصعاعإل آممعمت مب <« 57 < ءمأتتت أ عك 0

 1لهلععم آعدو ( هعامجلر 1925 ) 2. 25 م

 اديب قالا حتفلا

 قاددج ارصع

 ميد ىف قارعلا
 كار تالا



 ممماظنب محلا نو.دبي كارتالا دكيملو ام لطايلاو قحلا ىلع هتعاطب

 قرفلاةلدابتلا تاقالعلا تربظأو » ريغتت سوفنلا تأدب تح فورعملا

 ميهيضامب - برعلان ال:  كرتلاو برعلا  ىأنيسنجلا ةلقع نيب ميظعلا

 بوعشلا بعصأ - مهلوحتة رثكو مثريصةلقو ءارحصلا ةايحىف لي وطملا

  ةتورملا اهزوعتو ليختتال ىلا -- ةيكرتلا ةيلقعلا نكن ملو « اكح

  قارعلا ف ىكرتلاغالا روبظ درج ناكل ب ء فنعلا اذه مهنم قيطنل

 برعلا رظن ىف فولأم ريغ ابيرغ ارمأ  نيتيكرتلا هتنلو هتعيبطب
 .قبسىبلا ىكرتلا محلا ءىواسعملإةراشالاالإ انيةجاح الو(١) «مهعمجو

 ةصاخلا قارعلا لاوحأ نآل . ناكمو نامز لكىف هتمزال لاو اهناد

 « ضيقن قرط ىلع موكحماو ك احلا لعجت نأي اهدحو ةليفك تناك

 ةموصخلا بابسأب سوفنلا ًالمتو نيقيرفلا نيب فالحلا ججؤت نأو

 ةالغ نم امظع ًاددع مضي قارعلا نأ كلذ ء نيبناجلا نم ةهاركلاو

 فارطأ ىلإ اهناقإو ةينلا ةيرعلا لئابقلا عجشت مطخساف ةميشلا

 الإ لبقت ال لئابقلا هذه نأ اوفرعو اهيف رارقتسالا اهؤدبو دالبلا
 لع مهس وفن توطن اوهيلع مبطخس دازف ىسلا ىكرتلا ناطلسلاةياعر ىف

 ةدوع داليلا هذه وحن نو رعشيال كارتآلا ناك كلذكو ع ملآلاو ددللا

 نوربتعي اوناك قارعلاف كحللمبتمنواسري اوناكن يذلا نآل «بخالو

 .ةدوربلو ةيحان نم ةفالخلا ركرم نع قارعلا-دعبل ء ةيوقعوايفن كلذ

 ةيحاننم هنف ةئيوآلا راشتتاو كلاسم ةروعوو هونج رحو هلامث

 بعصي لئابق هناكس لج ناك ذإ ء كلذ دعب هككحةبوعصل م ع ىرخآ

 مظنلا ىلع اهتظفاحمو ابلقتت ةرثكل ةعاطلا ىلإ اهدر بعصيو اهدايق

 ٠ دالبلا ىلع ةرطيسلا نع كاحلا دب لغت ىتلا ةيلبقلا

 العج امهالك كرتلاو سرفلا نأ ءالب ىنايثعلا كحلا دازو

 هيلع نايرتحي العجف « امهقوفتو امهتدايسل ًازمر قارعلا ىلع ءاليتسالا ره ىقانت
 ل سا  آآ لع كارتاالا
 (1) آمموماعوب 0مم ع » 299 دش



 سامع

 ةدئاسلا ةرهاظلا تناك» ىتح بيلاسآلا ىتعب هضرأ لع ناسفانتيو

 نيب  أدهتال نأ تداك ىلا  ةوادملا ىه ( رشع سداسلا ) نرقلا اذهل

 هتايماحو قارعلا لهأىف ترئأةلاحىهو « سرافو ةينايعلا ةيروطاريمالا .

 ىلإ جاجحلا رايت ةدايز ىف ترثأ دق تناك اذاف:ع هريدقت بعص ًاريثأت

 ةيج نم زيريتو ناهافصأ عم هلدابتملا ةراجتلا طيشنت فو تارازملا

 اوكرتسشيل عاطقالا لاجرو ةيراشكنالا قفدت كلذك تعدتسا دقف

 بوبحلا ىلع دتشي بلطلا ناكف ء ىرخأ ةهجنم لامشلاف بورحلا ىف

 , ةنيدملا راوسأ ىلع نوكت ةمجهنم بعرلا مبصأو , لخلا متاوسو

 هقيرطق ىمراف ريفس لابةتساو « فاعضلادارك الا ءارمأ بوثو نمو

 كلت ىف قارعلا ىف ةيداعلا ثادحالان م اهلكهذه تحبصأ روفسوبلا ىلإ

 سرفلا نيب لاتقلل نيملا ءنيملا نيب ةضرعمدالبلا تحبصأو 03 عمايل

 . قزرلا دراوءوعرازملاو ندملا فرئاسجلا نم كلذ هبيسي امو كرتلاو

 مهتاراغو مهتاوزغب ابلهأو دالبلا اوعوري نأ نعاوفكي مل سرفلا نآل
 انفضا اذاف . ةداوه الو ةمحر ريغ ىف نورسأيو اهيف نويهتي «ةعبرسلا

 قفار نم فلتي نأ ىمعام حالصإ ىنامثملا كحلا لامهإ كلذ ىلإ
 فيك انروصتلو ةرئاثلا ةموصخلا هذه اهريغ نوعو داللا

 فيكو ع تاهاشلا ءاوهاو نيطالسلا عماطمل ةيحض قارعلا حبصأ

 ةيرصيقلا ةرد تناك ىلا.  دالبلا هذه تلوحتو ء هرمأ لحمضا

 اهدوسي و اهتاحنأ ىفرقفلا ششعي بابي راغق ىلإ  اههجوأ ىف ةيمالسالا

 . نولو فنص لكنم ةئبوآلاو ضارمألا اهب كتفتو عوجلا

 حرسم ىلع ريظتل نذأتسق ةديدج ةوق رشع سداسلا تنرقلا ديشو

 ةعيلط ىهامبإو « ةيقرش الو ةيمالسإ تسيل ةوق « ةيقارعلا ةمايسلا

 ا,:العأ رشنتو دنملا راح ىف اهتعرشأ ريسق تأديب ىلا ةضهانلا ايوروأ

 دق نويلاغتربلا ناك . كلذ دعب اهيضارأ ىلع ةدايسلل ًاديهمت اههايم ىف

 ١ () ةمموعوم: هم. تعم 0

 / نيبلانتربلا راويظ

 ىراقاجيلخلا ق



 قلوؤللا دئاصم مهتبذج مث ىرشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىف دنهلا اولصو

 اوكردأ ىتح ادعصىمرافلا جيلخلا ف اومدقتف سرافو قارعلا رجاتمو

 دخأ مث ع6. ةتسزمره دنع هنيصح ةعلق اوسسأو نيرحبلا رئازج

 ىلإ نوج رعب مث نمو , لامشلا ىلإ قارعلا نوقرتخم هونجو ةيقدنبلا راجت
 ىذلا ع دنهلاىلإديدجلا قي رطلا اذهمسر نم لوأ كلذب اوناكف « ماغثلا

  نامزلانم ليلق دعب قارعلا ىف ةيلودلا ةسايسلا رادم حبصيس

 كلذ ىحح سراف جيلخو دنهلا راح نودوسي برعلا راجت ناكو د
 اذهلو 8 ناطق جيلخلا اذه هايم تناكو « نيحلا نيالا

 مهتيداع درا اوضمنولخدتلا اذهنييلاغتربلا بع اوركن نأ كرتلاثيذيل

 كركوبلا مدئار ةخأ لب زمره ةعلقب اوفتتكي مل نييلانتريلا نآل
 جيلخ ءىطاش ىلع ةيراجتلا زك ارملا نم ةلسلس ءىثني ه1 طانوانعمنانع

 كارتآلاىلوتسانأ دعبالإ نيبناجلا نيب أدبي مل عارصلا نكلو . سراف
 . ىبرافلا جلل ىلإ تبجياو رمحالا رحبلا مهفس تلزنو رصم ىلع

 مهناطلس رشن ىلع مهبأدو نييلاتتربلا تاسسؤم نمتدجو ام ابعورف
 رثأ ىلع نيقيرفلا نيب تبمثت نأ برحلا ثيل ملو ع ىحاونلا هذه ىف
 طش ىناجىلع ةعقاولا قارعلا ىرق ضعي ىلع نييلاغتربلا ضعب ءادتعا
 ىكرقلا ناطبقلا لجمف « كارتآلاب فيطقلا < اح داجنتساو برعلا
 « امزهنم ةرصبلا ىلإ دترا نأ ثسلي 0 هنكلو « هداجئاب كب دارم

 ىف رصنلا بتكي نأ ًايهيدب ناكو « الصتم نييناجلا نيب ءادعلا رمتساو

 نوئش ىف ةماع نيبلسملاو كرتلا ىلع مهقوفتل نيبلاغتربلل ةكرعملا هذه 0
 دارمو كب ىريي دترا : دحاو دعب ًادحاوكرتلا ةنطايق مزهناو .راحبلإ ذورمتاغي كارنالا

 نبك ارم ىلع اوضقي نأ كارتآلا لواحو ,اعابت ةمزملاب يش لعو كب برملا

 جيلخم ةطبحما تاالولا .ارمأن أل ,كالذك اوققوي ملف ريلا ىف نيلاغتربلا

 نأ مهضريال ناكو « ًاييط احير لاغتربلا ةراجي نم نونحجب اوناك سراف



 ىهتا امم , كارتآلا ىلع نييلاغتربلا اورهاظف قزرلا اذه مهنع عطقتج

 هنودوسي نييلاغتربلا ميك رتو سراف جيلخ هايم نم ءالؤه باحسناب

 ىلع ةيمهالاو رطخلا ةميظع ةوطخ كلتو . هيف مهتيولأ نورشنيو
 ةراجتب زوفو « طيسب راصتتا مويلا اهتاف اهثودح رسيو اهرهاظ ةطاسب

 رصح دغلا ىف ابنكلو ء سراف جيلخ ىف ؤلؤللاو ريرحلا نم ةليلق

 ريذن اهطاسي ىلع ىهق ءابهجو ىف رحبلا ليبسل لافتاو قرشلا ممآل

 ةدايسلا هذمل نوكسس ام ناذياو قرشلا راح لع برغلا ةدايسب

 قوفي رثأ وهو « ةيقرشلا ب وعشلا لبقتسم ىف مساحلا رثلا نم ةيرحبلا
 . ريثكب ىربلا قوفتلا

 قفتي امظنت قارعلا رومأ مظنت ىف اصاخ ًادبج كارنالا لذبب ل

 ةياعرلاباهودبعتيو ةيعارزلا هلاوحأ ىلإ اوتفتلي ملو : ةصاخلا هلاوحأو

 مهلغشو «تاياجلاو مراغملابدالبلاقاهرإ لإ أوفق رصنا لب 6 حالصالاو

 . اهنهاوع ىلع دالبلا ةموكح تضف ء نييلاغتربلا ديك نع سرفلا ديك
 ءديعبدمأ ذنمداللا هذه ىف تطحتا دقةي ركفلاو ةيونعملا ةلاخلا تناكو

 نونفلاو مولعلا رانم لبق نم ىهو رك ذ اهف بدآلا وأ نفلل دعي ملف
 نآرقلا ظيفحت ملعلا دعي ملف  هقرشملا ةراضحلا ةرهز ليةراضحلاو

 تاراغلا اهتحاتجاو دادغب رئامع تمديتوي اومدعتا وأن وبتاكلا ردنو

 ةفاقثلاو نفلاو ل_هلا .زك ارم تحبصأ ىتح ةئيوآلاو تاناضيفلاو

 . ةفاج اموسزو ةفاع الالطأ

 ءابقر هيلع ناك لب ءدالبلا نوئش ىف ناطلسلا قلطم اشاملا نكي ل

 تناكف « دالبلا لهأ نمءابقرو ٍ ةذاعلا ىه اي ناطلنلا لبق نم

 ناطلسلا لبق نم نيعملا ةاضقلاى ضاق ناكذإ ع نيذه ةباقر ىف ةلواغم هدب

 هناوعأو رادرتفدلا ناكو.نارصحلل حنج اذإ موللا نم هيفعي الو هبقاري

 ةيرملا تارلمالا

 نيلانترإل راصتنا

 قاسلاكملا ماظن

 قارعلا ىف

 كرتلا ةالو



 عاطقالا ماظن
 ا

 قثرعلا
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 هناكو « ةينيطتطسقلا ىف مهباسح نومدقيو دالبلا لاومأ ىلع نوفرشي
 اشابلا لع ناكو ابك اح نم ابئيسيام ًاسأر ناطلسلل وكشت نأ ةيعرلل

 كلذ ىلإناطلسلل ن اكو ء نيحلاونيحلا نيب دالبلا نايعأ سلجم عمجي نأ

 .بلحو ةرصبلاف مهنمأو راجتلا ةحار لع نوفرسثي هندل نم نوب ودنم

 ىف نييمسرلاةالولا ناطلس ذخأ هلك اذه ءازاو : مصاوعلا نم امهريغو

 عم ةيرافكنالا ىلإ ةرقلا مهيديأ نم تلقتناو ائيشف ايش فعضلا
 .اهنع ىنغتسيال ىلا ف يفنتلا ةادا اوناك نيريخالا ,الوه نآل . مايآلا

 بحاص دي اوناكف « هاوس مأ ىلاولا ناك أ ءاوس ناطلسلا بحاص

 مهتوقب مثر وعش ناك انه نمو عتاراتلاو تالاخلا فلتخم ىف ةطاسلا

 .مهناعأو ء نووبيام ىلعرومآلا فيرصتو ةطاسلاب راثكتسالل مهيعسو
 تاياشسو لوبقل اهدادعتساو ماكحلا ليدبت ىلإ ةلودلا ليم كلذ ىلع

 نيلطبتملا نم ةمذرش دالبلا تداس اذهبو  نيفظوملاو دنجلا راغص)

 ةيراثكنالا حونجو ىتغلا ىلإ اشابلاعشج نيب قارعلارمأ ءاس ونيلهاجلا

 . نايغطلا و دادتتسمالل

 .ناطلسلا نأ ىأ ءقارعلا ىف ايراس ىتاهعلا عاطقالا ماظن ناكو

 هل اودؤي نأ ىلع هئايقصأ ةصاخل تاعاطقا هضرأ نم ءا رجأ منع ناك

 ةدئاف ماظنلا اذهىف ناك دقو. موزالا تقو ةيبرح تامدخ كلذ ريظن

 .تناك ابنآل , ةعطقملادالبلل ريخلا نم .ىشابيف نكي ملناو ناطلللة بسن

 ىلع ىأ تايعاطقالا باحصأ ىلع اقرشم ماعلا قامنعلاك احلا نم لعجت

 نيذلا دنللا نم راثك الا ىلإ هداهتجا مظعم نأكف ع دتبْلا ىدروم

 ةيحانلا هذه ىف« ناطلسلا ايف براحت ىتلا نيدايملا ىلإهتيالو نمنولسري

 حلاصم نم هادعام لك ىستيو هعسو هيف لذي و هدهج هجوي كا احلا ناك



 عقم

 هتجاحل رمآإلا لوأ كلذ نم رثك أ هيلا بلطي ناطاسلا نكي ملو . ةيالولا
 كلذ ىلع مدي مل لالا نكلو . حوتفلاو بورحلا ةرثكل دنجللةرمتسملا

 نآل دونجلا دقت ىف نورصقي تاعاطقالا باحصأ ذخأ ذإاليولع

 هيلانيبيحملل لب هلاجر نم نيرداقلل تاعاطقالا بوي دعي مل ناطلسلا

 لمج ىلاولا ذخأ اذه ءازأو « مبنم هبارشو هنوجمو هو باحصأو

 تفعض املكو. ناطلسال لاملا عمجم مامهالاب قتك او« بجاولا اذه

 مهناعأو لالقتسالاو بوت ولا ىلإ ةالولا حنج املك ةيزكرملا ةطلسلا
 مثراث او بورحلا نعنيطالسلا سعاقتو ةلودلا نعقارعلا دعب كلذ ىلع
 ى لقتسم مك اح ىلإ ليلق دعب ناهثعلا اشألا لوحت اذه و « ةيفاعلا

 بابسآلاو تالصلا ىهوأ الإ هناطلب هطيرتال عقاولا

 ةروثلا ىلع تاواشإبلل ايرغم قارعلا بناجىلإ ناريإ دوجو ناكو
 جراخ ل كب بج ريامت اداح وتفمناكهاشلا ردصنآل .ناطلسلا لع جورخلاو

 كلرتلإ هالودسقت سرا

 : نايصعلل مهحونج وءقارعلا ىف تاوشابلاج ورخرثك انهنمو ,ناطلسلا ىلع

 ىلع هنوعلسرفلا هئاعدتساوىثاب وصلاركب بوثو ىقحوضوب اذعميلت
 عبارلا دارمناطلسلا نكي مل ولو ءرشع عباسلا نرقلا لئاوأ ىف ناطلسلا
 ةلمج نيطالسلا دي نع قارعلا جرخل هتروثو ركب ىلع ءاضقلل فخ دق
 .ودهلا ىلإ تلام داليلا لاوحأ نأ ظحالن اننأ ديب . نيحلا كلذ نم

 ةريخألا ربشالا ىف دارم اهداعتسا نأ دعب .ىشلا ضعب رارقتسالاو

 ةلمح تناك دقف . مو مو ةنس نم نيلوآلا نيرهشلاو 6+1 ةنس نه

 سابيف هدونجو ناطلسلاهادبأ امل سرفلا سوفت ىف رثآلا ةديعب دارم

 قارعلاىف مهيعاسم نع تاهاشلا فك « ةوقااو ةردقلاو صالخالا

 ىلع نور< ءاضعب مهضعب ولتي هيلع نوبقاعتي تاواشثابلا ذسخأو
 . ريثك وأ ليلق رح هنم ايلهأ وأ دالبلا ىلع دوعي ال « نيتود ها



 لئابقلا رارقتسا وب

 قارعلا ىف

 نابايلا

 ع

 ..نومظتتي دالبلا ناكس ذبخأ ىسنلا ءودحلا اذه لظ ىف

 ىلإ اهيلع تيثتس ىلا ابعضاوم ىلإ كرحنتل ئابقلا تلعجو «نورقتسيو

 تبلغو عضاوملا ضعي ىف ةديدج لئابق تربظف « رشع عساتلا نرقلا
 هركرم ىف رقتسي لك ذخأو « ةديدج عضاوم ىلع اهريغ ىرخأ لئابق

 موعضأ وم ف مهزك رتو سأنلا رارهتسا أدب اذهب ,هبكسمتسي وديدجلا

 ىتح هنمدبالناك ىذلا ساسآلا وه رارقتسالا اذهو. لحرت لوط دعب
 مدعو عضاوملا لع سانلا بلقت نآل , حبحصلا ضوبتلا ىف دالبلا أدبت

 قيلخو جتنملا تباثلا ل معلا نم مهعنمب ناب ليقك هتيعي ناكم ىف ممرارقتسا

 براقتت ةريغصلا لئابقلا تذخأ لب .ملاصلا دبجلا دالبلا مرحب ناب

 بعشةليبق ترقتسانرقلا اذهرخاوأ ف ةريبك تادحو نوكتو دحتتل

 ىف تذخأو «نابق ىف ىلوآلا اهلزاتنم تحراب نأ دعب ناتسبرع ىف
 . صرألانم ابنكمأ امحلصتستوزرآلا ةعارز لوازت ديدجلا اهرقتسم

 نقورص تدخلاو: ةعتتس وكوا ةاوعالاو.فالاع ون راو

 انفل) ين ىرعأ ةران ناماللاو هزات بزل وحن مهب فصعت مايآللا

 اوداسو بِبش لآ ةيار تحت ةليوط ثداوح دعب رمآلا رخآ

 لبقأ اضيأ نرقلا اذه ىفو ء قفتنملا مساب هلهأو ىتداآلا قا رعلا مب لا

 ناعلأ تانلل ا رازان را نس حش دحي نم رمش ونب

 «ةريزجلادودح ىلإ هالعا نمقارعلا برغىلعةياهنلا فرمآلا مبا رقتس ا ىتح

 كلذنءاوحبصأةةلجد طساوأ ىفمالونب رارقتسامت تاونسلاهذه ىفو

 ىحاوتلاكلت ف اورقتساو ناتسرؤل ل آ نيبو قارعلانيب ازجاح نيملا
 كلت ىلإ لب طقف برغلاو قرشلا ىف كلذ ثدحب ملو . البوط انامز

 ناكو « قارعلا لامش ىف ةفورعملا نابابلا ةرسأ تايلوأ عجرت ةرتفلا

 ملقإ ىلإ قجتيوك نم اديور نودتمب اوذخأو اداركأ مهلصأ

 ءرشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىف نالدرأ ملقأ اوزغ ىتح رازايرهش



 - مسنال

 كوك ركةيالو ىفكب ناملس مهريمأ رقأو كلذ ىلع ناطلسلا مهعجشو

 نالوج هرق ىف نيحلا كلذ نم هتمصاع لعجف

 رفاظ رثأ كلذل نوكي نأ نود ًاضعب مهضعب ولتي تاواشابلا ذخأ

 ىقتلا مهرثكأ ىلع بلغ نإو ءاهحالصا ى ىأر وأ دالللا نوكش ىف

 ةليضفلاو رادتقالا ىف نوأي اوناكمهنا ظحالن انكلو . ريخلل ليملاو

 ايكو ةردق ميدقلا نملقأ ديدجاشاب لك دجن تيح: ايشف ائيش

 لئالد تأدب مه ريغو ىضر مو قطصم ةرقو ريغصلا أشاب نسح

 راك أ لعقيمل ىذلا اشاب رمعو ضيلا اشاب دمع كح ىف ربظت فعضلا

 نسحدهع ىف ةعاجما ىلإ لصن ىتح اذكهو « ةحرضألا ضعب ريمعت نم

 ديدج نمقرفتت ابيحاونو ءوست دالبلالاوحأ تذخأ نأ ورغالف ءاشاب
 تاواشابلا ةعاط نع ةرصبلا تجرخو : داكوأ قارعلا لامش لقتساف

 ديدجنمرهظي ةنسلاوةعيشلا الخ ذخأف ,ةيسرافلا ةياحدلا تاشنو

 دئاع قارعلا ضرأ ىلع ايك رتو سراف نيب عارصلا نأ ح وضوب ادبو
 رارقتسالا ةرتق نع تجنت ىبا ةليلقاا راثألا ىلع ىضقيل بير ريغ

 ةيضاملا ةريضقلا

 تذخأو تعجشل لق نيس وروألا عئالط تناك ءاتثألا كلت َْق

 نمو سراف جيلخ نم هيعارصم ىلع هبا متفتا نأ دعب قارعلا داقرت
 ةرصبلا ىلع نودريو هيحاون نوداتري نوحئاسلا ذخأف « ماشلا ةيحان

 قارعلا ىلع اولبقا نييسنرف نيحناس نع صوصنلا انثدحتو «دادغبو

 نم بهار دادغب لخدف نويلاغتربلا عجشت لب ءم 4+0 ةنس نم'

 ىف اهف ةسينك نويسنرفلا أقنأو ء +++ ةتس نييعويسيلا مهتابهر

 ميظنتل ةرصبلاو دادغب َّق نوبوتجو هقداتي راجي رقتساو <( ١5 عم ةنس

 ماعلا اهفرعف ديدج نم ملاعلاب لصتت دادغب تأدب كلذب و ع ةراجتلا

 ةنوكم ةنيدملاةيماح ه:هلوقب هيذي رفات ىسن رفلاجئاسلا اهفصوو , ثيدحلا

 هال ولا

 ني وروالا مئالط

 قارعلا لخدت

 ابغم ام دادتب
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 ءارزولاةقبطنماشاب ةنيدملا مكحو : اغأ مهدوقي ىراشكتا ةئامالث نع
 هفرصت تحتو . ليمج ربظ» تاذ ربنلا .ىطاش ىلع هرادو ع ةداع
 - تاوشابلل ىأ - لو سسراف ةثامعبس وأ ةثاتس ماودلا ىلع
 ىأ لليل اوجنجلا نومسي ناسرفلا نم ىرخأ ةفئاط كلذ ىلع ةوالع
 النا قاالآلا ىلاوح ةداع مهنم دجويو . ناوغأ مهدوقي ناعجشلا
 ىقةرطنقلا حاتفمو دلبلا باوبأ ميتافمو , اه طيحبامو ةنبدملا ىف
 1 نم ةئاهتس اضيأ كازهو ع ىراشكنا ىئاموحت هدي ت<رخآ اغأ

 (1 1 ةنس ) كاذ ذإ مو ناك اسقدمنوتسملاوحو رخآ اغأمدوقي

 ىدنك ديلاوم نم هلصأ , ليئاخيم رويفسلا هنومسي صتخع لجر
 رصاح نيح ناطلسلا ةمدخ ىف هسفت عضو دق ناكو .ايكرت حبصأ مش

 ضاةريغابم موقي الف ةنيدملادادنب ةموكح امأ ء.... ؟<ممع ةنس دادتب

 وأ مالسالا خيش هدعاسي ىتفملا ةمهمب ماق امبرو ء.ىش لكب موقي
 ابنم ةسمخ دجاسم ةندملا قو ,ناطلسلا لاومأ عمجي ىذلا رادرشدلا

 فلتخمب نوهدملا ىتاشاقلاب ةاطغم بابق امهنيزت ءانبلا انسح نانثا
 ادع , ةلججلا ىلع ءانبلا ةقيس قدانف ةرشع كلذك ةنيدهابو . ناولآلا
 ءءانبلا ةئيس مومعلا لع ةنيدملاو ء ةحارلا ضعب امهيف لزانلا دحي نينثا

 ناك امكلذ ريغبو « ف وعسابعيمجو قاوسالا الخاهب ليمج نم سيلو
 هذه عراوش بطرت نأ نم كل ذك دبالو  ةرارحلا اولمحتيل راجنلا
 أذهصصخ دقو  مويلا قتارم عيرأوأ ثالث.املاب لسغلابقاوسآلا

 , ةراجتلاب يلم ةنيدملاو . مهروجأ ةماعلا ةءارخلا عفدتءارقفلا نم رفن

 لوتسا نيح ىكرتلا نآل  سراف كلم دي ىف تناكاك تسيل اهنكلو
 ىش نم سانلا ىقتلم ةنيدملا نأ مث ىراجتلا ةأرس مظعم لتق اهيلع

 . . ةدابعلا نوئشل وأ ةراجتلل كلذ ناك نإ ىردأ تسلو , تاهجلا '

 نم ريلا قيرطب ةكم ىلإ باهذلا ديري نم لكل ذم الف اذه للعو



--- 

 () انا ةمبرأ شورق عفد ىلإ جاح لك رطضي .ثيح دادغي رمي نأ
 تداش ول راكنألا دشأ هركتي ناك ىدادغللا ب يطخلا لح فضو وهو
 ىثشاوغ اهباتتاو نامزلا اهب لام نأ دعب ةزيرعلا هدادغب هيرت نأمايآلا
 ةنيدملا ةوق ىلإ ىسنرفلا مئاسلا هانتا ءىزاقلا ظحالبلو , قاثدحلا
 لدي امم ع اهتيماحو اهراوسأو اهدتج ريدقت ىف هقيقدتو «ةيبرخلا

 ثيح ىف ىونلا هب ىقلتو حطابآلا هب ليست حمئاس درجم نكي ملأ ىلع
 .ىراقلا ظحال دقو ءاابتمؤاقم ةجردو داليلا ةوقريسيناك امإو ءديرت
 ناك هنأ ىلع لدي امم ءاهقاوسأو اهدراوهو دلبلا ةراجتب همايتعا كل ذك
 , لواألا همه ةزاجتلا تناكاعر لب كلذي اتبع

 لامثلا امأفي اداكوأدادغب نعالقتءادق هبونجو قارعلا لامش ناكو

 نرقلا ل ئاوأ نم فحضت دادنب نيبوهنيب تاقالعلا تذخأ دقق .لصوملا
 لصوملاىلاوناكف « هزخاوأ ىف عاطقتنالا ىلإ تهتتا ىتح رشع, عباسلا

 لئابق تذخأو ءردن اميف الإ دادغب ىف ىلاولاب لصتيال كوك رك ىف
 ةيالو تناكو . رمآلا رخآ اهيف رقتستس ىلا عضاوملا ىلإ لقتنت لامشلا
 عازن ةرثكلا ., اهبف لاوحأألا بارطضاو ريخلا ةلقل ةريقق لصوملا
 ركب رايد ىلإ اهتارداصو اهرجاتم تذخأف ءابيحاون ىف سانجالا

 فورعملا للصوملا ريرحلا ريدصت مدعنا ىتح اًئيشف ائيش لقت بلحو
 دارك آلات اراغوراجنس نم ةيديزيلا تاراغةيالولا تددهتر ء(نيلسوملا)
 كلذ ل عناعأو «بوص لكن م وديلازاوتو دارجلات اراغ , ,لالتلانم

 ىّشع عباسلا نرقلا لالخ اهنوكش اولو .نيذلا تاواشابلا فعض

 .نم بناج ىلع اوناك ةيالولا لعأ نأدي « نارمريملا ةبتر نم مهلجو
 دمت مهنم اهلغشف ,ةدع تابسانمف ةيوشاباا زكرم لغش نم مهنكم ةردقلا

 (1) ]ر ظر 1و ممتع طع دلع ؟2هزله.جع5 0 01 تل
 نيب قارعلا ق تسلا هلالحر. هييرفات ماق دقو . مج ص ( ١>/مندت : ةيزيجتالا ةجرتلا )
 ريوس ىو ىتع

 لصوملا لالقتا

 ايبا



 ل معنا سس

 ىحاوتلا تناكو و ممةنس ىلع نوداقو ؛4/4ةنس اشاب ىنيزلاو نيمأ
 لئابقلا تاراغل و نيينسلاو زييعيشلاعازتلاببن ايرغو الاوش ل صوملاىلت ىلا
 ةلقتسم . .انبلا ةطسوتمةنبدمىهو ةيدامعموقت كلذ لامشىلإو : ةيدبتلا
 .ضعب نم ةراجتلا قيرط ىبع ابعوقو اهل نكم دقو , لالقتسالا ضعب
 .موقت تناك ىلا , لامشلان دم نءامه ريغو قجتسي وك كلذىفابلثمو « هاجلا

 .نم اهلي امو ناتسدرك نيبو هنيبو 8 قارعلا نيب زجاح هبش
 ْ . لامشلا ىف ةيدبتملا لئابقلا

 هجتت نأب هيفةريدجلاو>اّلا تناكدقف  ةرصبلا - بونجلا امأو

 .الؤه لابقإ ةرثكو برعلا دالب نم ةرصبلا برق نآل , اديرف اهاجتا

 ةلابالاعقوم ناكو . كارتألل ةيئادع ةبجو هجنت اهيف لويملا لعج اهيلا

 ىوهىذلا ضيضحلا نعدعي أ والاحهفرأ اهلهأ لعحي نآب ًاريدج رحبلا لع
 .نأب كلذك اليفك ةلودلا نع اهدعب ناكو : هطسوو قارعلا لاهش هيلا

 ةنيدملا تذخأ مث نمو ءابك التما ىلع رارصالا ىف كارتآلا دهزي

 دالبلا ةارس نم ريمأ ةماعزب لالقتسالا نم ةببرق لاح ىلا اهقيرط
 لعفي ديلا قلطمحبصأو , لاملابهتيالوةيرح ىرتشا ىذلا بايسارفإ وه 2 بايارفا

 كارتاآلاةطلسنع ةيالولا تجرخل كلذ بايسارفا لعفي ملولو . دي ربام
 .برعلا نم دالبلا لهأ نيب اكحتسم ناكءادعلا نآل ,ىرخأ ليبسنع

 )١( ةعاطالو ةحصرخآلل قيطي ناك ام !مهدحأ نأ دإةيكرتلا ةيماحلاو

 هنأ عاطتساف«ماقم دالبلالهأ دنع هلو «ىنرع لصأ نم بايسارفا ناكو
 ل ظفح هلالقتسادعب لظدتكلو ء مهب زععي د عع

 اكش هءاول دع ةخأأو ع ةعاطلاب هيلا ثعبو ةطخلا هل قيأف , ًايرهاظ

 . همامز ىف ةلخاد اهلكب رعلا طش ىحاون تحبصأ تح اشف

 هريصبألا لامقنأ

 ل

 2 و سراقا سلع
 آمهوتأ عجب 0م, نب 0 5



 دل ياس

 ذخأدق هومن انعبقت ىذلا لاغتربلا ناطلس ناكذإ : رشعسداسلا نرقلا

 ىلاوح نابسالا ةعاط ق تالخد ابسقن لاغتربلا نال ءلالحمضالا ق

 الاجر ةوسق تناكو , رشعسداسلا نرقلا رخاوأ نم ءادتبا اماع نيتس

 مهتاعجونياهالا طخس عييلع تراثأ دق هرئازج وس راف جيلخ لهأ ىلع

 ةلقو مماوق بارطضا نوحللي اوداكي ملف ءرئاودلا مم نوصيرتي

 لاغتربلا نفس اوحّراص ىتح مثدالب نم تادادمالا نم مبلصي ام

 نع نوعنمي اوذخأو ءابهوجو ىف هيناوم مهنمريثك قلغأو ع ءادعلاب
 . ارهاظ ًاريثأت مهتراجتىف رثأ امم مرجاتم نييلاغتربلا

 نولغدي ريالا «جيلخلا وحن تهجتا دق ىرخآلا ةيوروألا لودلا راظنأ تناكو
 1 ©” طقنطوت ىرب و يف و1210:ه3دردلالاثمأنممهت راح ض عب زيلجنالا لسرأف

 ثيلت ملو , ةيقارعلا ةريزجلاو جيلخلا لاوحأ اوعلطتسيل 171: شنقو
 راوغأ نوريسيو ءىطاوشلا نوسوحي ابلسر تاسرأ نأ دنحلا ةكرش

 نويدتوملا 2 كولمزأكلذىلإ فضنلو ؛ نيح دعب نويدنل وما لعف كلذكو عهاملا

 ىتح مهنورجاني اولاز اف ء نيبلاغتربلا ىلع نيطخاس اوناك سراف

 اوذخأ مث ءرشع عباسلا نرقلا لوأىف نيرحبلا رئازج نم موجرخأ
 لالتحاب نويلاغتربلا لجعف « زمره نم مهجارخال ةدعلا نودعي

 مثديزم زمره جورخ دعب هوأشنأ دق سرفلا ناك ىذلا ديدجلا ءانيمل
 ذإ ءاليوط مدي ملسابع ردنب ىلع مهناطلس نكلو « سابع ردنب وهو
 () . هودرتسيو هنع نييلاغتربلا اولحي نأ 41١غ ةنس سرفلا عاطتسا

 ريلجتالا ني يروا نماقعضيف نويلاغتربلاو ةصرفلإ اوزهتنيل زيلجتالا لجع كلانه

 لات#د  اهتيفس ةيقرشلا دنهلا ةكرش تلسرأف , ًامفد محل نوكلمي ال مرمأ

 لوخدلا لواحت تذخأو كسب اهيسارم تقلأف « سميج » ةاهسملا

 ىلع هنم لوصحلل هابشلا نواسازي اهويودنم ًأديو ع ريزحلا قوس ىف

 قافتاىلإ .١0 ةنسدودح فامبنيرمآلا ىهتاو , ةراجتلاهذه راكتحا

 (1) آ.مدوس عز 0م. نع 27 102



 ءاليقسالا لولحت سراف

 هرصإا ىلع

 بس “ع م سل

 نيحلاكلذنمو , لاغتربلا نم اهبصغو زيلجتالا ديب ريرحلا ةراحب لعج
 ذخأ م. زمره ةناكم ذخأت تداكىح روبظلاف كش ةيمهأ تأدب
 مشقلا اوجابف , ةيلاغتربلا ةراجتلا لقاعم اومجاييل ةدعلا نودعي زيلجتالا
 تمجاهو ءا++9 ةتس لئاوأ نم اهسفن زم ره ةمجارمل نودعتسا وذخأ 5

 ناكو . ابيلععنتماف اهنصح مجاهت تذخأو. اهتاتحاف ةيسراف ةيماح دلبلا

 اواعجو ,زمرهق اعتصم مهسقنآل ١ وأشنأو كاذذإ اولبقأدقزويدنلو هلا

 نومجاب. سرفلاو زيلجنالا نودجي اوداكاف , طقسمف مهلادعأ زكرم

 ةمجابم ىف نيفيلخلا عم اوكرتشاف ,مجوادنولدي اوعراس ىبح نييلاغتربلا
 نويراحتملا رسخ اليوط انمز لقعملا اذه لوحلاتقلارمتساولاغتربلا

 . كلذ بيس ةمج ةراسخ

 جيلخلا ىلع سراف ناطاس ةدوعو نييلاغتربلا ناطلس لاوز نأ دس

 ةراجتىرث قي ىذلادلبلا اذهىلإ هاشلا راظنأ تعلطتذإءةرصبلل ًاريخ نكي ىل

 نييلاغت ريلا قداصي كلذ ىلإ بايسارفإ ناكو , ًارهاظأر يثأت سابع ردنب
 رربي ًايفاكايبس كلذ ناكف : ةناتسالا ناطلسل ةعاطلا نلعيو مهءوأيو

 زاريش ىلاو ىلإ هرماوأ اذه ردصأ مث نمو « هاشلا رظنىف هيلع ءاضقلا

 لوخذلاو .ةفيلخلا ةعاط علخ ىلع اه ريمأ ماغرإو ةرصبلا ةمجارم

 بايسارفاى أف وهمسريهتلمع كسي وهاب ةبطخلا لعجي نأ و ءهاشلا ةعاطق
 دجنتساف . هيدأتل ةلخ تلسرأمث نمو , كلذ نم ءىشىلاهاشلاب يجي نأ

 نع سرقلادرينأ نم نكمتاذهب و , مهنقسي هودجن أ نييلاغت ربلاب بايس ار فإ
 ريبكلا بايسارفاىفوت ءانث آلا كلت ىف وءرتشش مهدي ف تطقس نأ دعب نابق

 ىسرافلا موجحلا ةمواقمل دعتسي أدبف . اشاي ىلع هنبا ةرصبلا ىلع هفلخو

 أشنأ دق نا دالبلا محي بايسارفإ لآ دبع لوط نأ ودسو ءرظتنملا

 ةدجنل :اهشياحأو ةرصبلا لهأ عرسأق ذوو ةلد نيلهآلا نيبو مرتي

 هتاوقبب اشاب ىلع مدقتو ءنوعلا دي نويلاغتربلا دمو ءاشاب ىلع

 « رويعلا _.رم ميعنمل ه.ادعأ بقرتي لعجو ءاميف ركسع و,هن رووقلا ىلإ



 ل مع

 سرفلا دادترا وهو بيرغرمأي .ىجوفىتح هب لطي مل راظتنالانكللو
 . ةدحاو ةصاصر قلطت نأ لبق ناديملا نم مهباحسناو مهباقعأ لبع
 ,..نرم ةاجتللا ا تيتك نأ « ءادعصلا اهريمأو ةرصبلا تسفنت اذه.و

 نيملا راصتنالا اذهل ناك دقو ١ ىذأ قكب اهتددهت ىلا ةوزغلا هذه

 اشاب ىلع حنم ىلإ اوعراسنق . اهلاجرو ةينامملاةلودلا دنع عقولا لمجأ
 كلذ نمو « 1196 ةتس ىف علخلا ناطلسلا هيلع علخو ةيوشابلا ةيتر

 طالب حبصأ ىتح راهدزالاو ةوقلا ىلا اهقيرط ةرصبلا تذخأ نيحلا

 مايآلا لخبت ملو )١(. نامزالا فلاس ىف ديشرلا طالب عراضي اهريمأ

 ةمحرلا ىلعلادبعخيشلا تلسرأف , ءىراطلاراولا زعلا اذه ىتعتي رعاشب

 عضب ىرعلا بدآلا دقغىلا فيضيو ءعمس و رصسامق رحشلا لسري

 ! صيخرلا زرخلا نم ثابح
 ,نييلاغتر يلا ثارت زيلجمالاو نويدتلوم لا مساقت دقف جيلخلا ىف اهأ

 اومبسيملمحآل مبعمكلرتلاو سرفلاكرتشي موءنايعراجتكاذقمترطاشو

 طقسم ىف اونصحتي نأ نويلاغتربلا لواحو ٠ بيصتي رحبلا ةراحت ىف

 نكلو« زمره ةداعتسال ةحلاص ةذع كانه اودعي نأو ,نامع ةمصاع

 مهجارخإو مهلع ءاضقلل زيلجنالاب داجنتسالاب اولي سرفلا

 مهلقعم طقسف ديدج نم مهتوق تعضعضت مث نمو ع طقسم نه

 ابسفن طقسم تءلسو « 147١م ةنس ىلاوح ةينامع ةيماح دي 'ىف راحص"
 اليوط انمز كلذ دعب نومواقي نويلاغتربلا رمتساو , ليلقي كلذ دعب

 ءاضقلل مهتجابم نع اوفكي مل نيينامعلاو زيلجتالاو سرفلا نكلو
 ماتخ ىف امامت سراف جيلخ نم باحسنالا ىلإ مهب ىهتنا ام ء مهيلع

 . رثع عباسلا نرقلا

 دعب سراف جيلخ ىف دنهلا ةكرش دعاس دتشي نأ ًايعيبط ناكو

 .زاريشف هل نيعرفو سابعردنب ىف اعنصم تأشنأق , لاغتربلا ب احسنا

 آ.مصوت عيوب 0م. نع 105 .١>

 نويدنل وهلا وزيلجت الا

 تنيلاغتر يق نوئرب



 مسلس 67

 اذه نويدنلوملا امبمساقو «ريرحلا ةراجت ىلع ترطيسو نابفصأو
 دو بسك مهيلع لبسف , سيك أو نييلاغتربلا نم رهمأ اوناكو , حبرلا
 فواخم كلذ راثأف ع ةديدج تازايتما ىلع هنم اولصح اذهيو ءهاشلا
 ةبجو هجنت مل نإ امهنيي رتفت تاقالعلا تأدبو , مدسحو زيلجنالا
 . رشع عباسلا نرقلا لاوط دوعص قنييدنل وحلا محب رمتساو « ةيئادع

 ,كلذ ءانثأ دادغنب قثدح امب ةرصبلا رثأتت مل اهلك ب ابسألا هذحلا 0 نرق# دالءرمبا
 تازايتمالا نوناق ديدجتب رثأتت لو دادنب اولخد سرفلا ابلخدي لف عال

 5 رهاظناطلسب ابها أ كحت ترمتساو ع ؟049 ةنس ناطلسلا هحتمىذلا

 ىذأ نم ةمالسلا اهل كام تاسايسلانم ذدختتو. اهرجاتم نم ردصتو

 الع رطب أ كحال وطنكلو.نييدنل وم او أ زيلجن الا وأ نييلاغتربلا وأ سرفلا
 داجنتس الدي اذه لع؛هأي اعر ةلماعم ف فسعلا نم ىث ىلإ لاف ربظي مف اشاب
 ةرسأ تناكو ,نرقلا كلذ فصتتمىلاوحدادخب ةموكحن ةرصيلا راجت نمرفن

 لئابقلا ويشن اكو ,ةلابالا بارعانم ىوق دنسىلإ دنتستال بايسارفا
 « ناطلسلاوةورثلانمدكردأ املا ودسحو «فورظلاةديلو اهيف نوري
 تاواشابلا ةمه تبحجتا مث نمو ء ابتعاط علخم مهثدحت مهسوفن تلعجف
 ىلاوح ةريغص ةلمح اشاب ىسوم ايلا هجوف ء اهدادرتسا ىلإ دادغب ىف
 مغر ةرهدزم ترمتسأ ةنيدملا نكلو ؛ رشع عباسلا نرقلا فصتتم

 «ءاخرلا اهداسو اهلاوحأ تشعتناو ء نرقلا كلذ رخاوأ ىلإ كلذ
 دادغل هفصو انمدق ىذلا -- هينرفات ىسنرفلا ةلاحرلا اهفصوو

 ع ةيرغلا بوعشلا نم ريثكب هبابسأ ةرصبلا ريمأ لصو دقو و : هلوقب هيزيرقتامآراك ءرصق
 ماظن اببق عيشيو ةيرخلا ةنيدملا دوستو ءابتيتأ ىنإ ايمحرت دجت اذهو

 دخأيو ؛ ىذأ كلاني نأ نود ابعراوش ىقليللا لوطىرسلانم كنكمي
 ضحبو لفلفلا زيلجنالا فخأي كلذكو , ماعلك اهنملباوتلا نويدنلوح ا
 رضحبو . قالطالا لع كانه مهل ةراجت الف نويلاغتربلاامأو  رايبلا
 ققةلمجلا لبعو « عئاضبلا فونص ىشو طوقيلقلاو جلبللا اهيلأ دونها

 بلحو ريمزأو ةينيطتطسقلا نم : بوصو بدح لكن م رامي ةنيدملا



 تع سس

 ةدراولاةراجتلا اورتشيل اهيلانولبقي ءايكرت .احنأرئاسوةرهاقلاوقشمدو
 نمامةورتشي ىتلالامجا راغص روبظ ىلع اهنوامحي كانه نمو . دنهلا نم
 نيذلاكئاوأ امأ - اهوعيبيل كانهىلل] برعلا اهبل ذإ  اضيأ كانه

 ممرجاتم نولقنيف روشآو ةريزجلاو دادغبولصوملاو ركب رايدنمنوتأي
 غلبت ةرصبلا ىف بئارضلاو . ةقفتو ءانع كلذ مهفلكيف ةلجد هايم ف
 فطعنم قلتام ايلاغ كنكلو ءةعاضبلا ةميقنم ةئاملافةسنلا ىلاوح
 وحن الإ عفدت الف ةقفنلا ضعب نم كيفعيام كرجلا لاجر وأ ريمألا
 0 ثيحب ةردقلا نم ةرصبلا ريمأو . . ةثاملا ىف ةعبرأ

 ليخلاو لاملا : ةعبرأ ةماحلا هلخد دراومو ع تابينجلان م نيبالملا ةثالث
 «0) ةريخالا هذه نم هتورث مظعمنكلو « روعلاو لامجاو

 ءارمأ نال - ليلق ريغ مدت مل لالقتسالا نم لاحلا هذه نأ ديب

 عم مه.ديأ نم ةرصبلا جورخ ىلع توكسلا اوقيطيل اوناك امدادغب
 ىو موس وفن تأأدبف . ةلغلا ةرجوو اجلا عاسناو ءارثلا نم هيلع ىهاع

 , دادغب ىلاوو اشاب نيسح اهريمأ نيب بد نأ عازنلا ثبلي لو « اييلا
 لاطتاضوافما.ديف , نابناجلال م ىّح اهدمأ لاطوبرحلا تراطتساف
 للعب ايس ا رفاذرسأ دليلا ةموكح قبن نأ ىلع اريخ أ ىأرلارقتساو « اهرمأ

 ةعضاخ دلبأ|حبصق نأو ؛ هتبابايسارفا لياشاب نيسح ىمالاب موقي الذأ
 . اهتازخنم هلةيزجلا عفدتو اهرباتم ىلع هعساب بطخف ناطلسلل امسا

 ةمك احلا ةرسآلا مللاصم مدطصت نأ دبالف . مودتال لاح كلتو
 نم امداصت دادي تاواشاب قلخت نأ دبال وأ . ىلعالا ناطلسلا ةحلصمب

 لعفلاب اذه عقو دقو . ةلمج ٍبايسارفا لآ نم اوصلخي ىتح عونلا اذه
 براقأ دحأ ةنايض دلبلا ناطلسلا دونج لخدو ء للقب كلذ دعب

 ”ةرصبلا لالقتسا دوجولا نم ىحمنا اذه و « ىحت ىمسم لا باسارفا

 تاراسمل اهباب حتفنا نيحلا كلذ نمو « رشع عباسلا نرقلا نم قاثلا
 ٠ تاهاشلا ةسفانمو ةالولا فسعو كارتالا

 (01) 1ةحعمتععر 9م, 0ع 2, 89 نع آمدوهءاوو 8,110

 نولواحتكرتلا هالو
 .٠ .ربعبلا ةداعتسا

 .القتسا ىلع اضقلا



 سراف لالحمخ ١

 .ىتنم, اشاي نح
 ةيئارو ةموكح

 قارعلا

 هماتسس

 « ريثع نباثلل نرقلا لالخ ةديدج لماوعقارعلا خيرات ىلع تدج
 اديدج اةيكتت هضرات فيكتو لوزملا اذهنع هب جرخت تذخأ لماوع

 . نييضقنملا نينرقلا لالخ هنم ظدبش امع ادج اريسي افالتخا فلتخي

 قارعلا خيرات رواحم نم اروحم سرافو ايكرت نيب فالجلا لاز الف

 امناو « نيطالسلاو تاهأشلا نيب اصلاخ اعازن نآلا دعي مل هتكلو

 نويوفصلا دعي ملو , سورلاو ناتفالاك ةديدج رصانع هيف تلخد
 ,مهضعب ددج ماكح ميلحم لحاماو سراف ىف نأشلا ناحضأ م

 .ءادعإللا اههحاهو تيعبطءضن سراو نال , راشفأ سرف مهضعبو نانفأ

 الو ارش اهتيحان نم ٍنوهثخي هلآو قارعلا دعي ملف « ةيحان لك رم
 هلاوحأ تأدبف قاردلا نوئكش دوسي ءاخرلا ذجأ اذهلو ء اريثات

 .ىلإ افرصنم هماكح ديج دصي ملف ءىتش حاون لم نسحتت
 1ونرصني نأ مهناكمإ ىف حبصأ امنإو , مرش ءاقتاوسرفلا ةزجانم

 تأده كلذك . ةلانعلا ضضعب ام اونعي  نأو مهتيالو نوئشل

 حافكلا لوط ةرصبلا تنمأف انيح سراف جيلخ ىف لاوحألا

 فينعلا عازنلا تاونسف اهتافام ضعي كردتص تذخأو عارصلاو

 ةلمجلا ىلعو .زيلجتالاو لاغتربلاو نييدنلوهلاو سرفلاو كرتلا نيب

 نرقلان مىلوآلا تاونسلا لالخ .ىثلا ضعب قارعلا لاوحأ تنأمطا

 . دالبلا ريل لمعلاو حالصالا باب حتفتاو - رشع عبماتلا

 اوتفتلا تاواشابلا الف « متر مل حالصالا كلذ نم ًائيبش نأ ديب
 ذخالل ةصرفلا اوزهتتا دالبلا لمأ الو , مهتيالو نوئش حالصال
 عاطتسا ىح,دالبلا ىف مهمادقأ تيثتينولوألا لخش اما « مرطقدبب *

 مل ثيحب هترسآو هئانبأ ىف دالبلاديلاقم لعجي نأ  اشاب نسح - مدجأ

 نرقلا فصتنم ىلإ رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ند مهنع ةيالولا جرخت

 لظ ذإ ©) اشاب دواد ةيالو ىلإ اشاب نسح ةيالو نم ىأ رشع عساتلا



 ا و

 امأو . اهعايتاوةرسآلامدخ نمنيبرقملا لإ لفتت |م”نسح براقأ كسلا

 ىلعءاليتس الل عراصتت وبرتحت مبلئابق تذخ أدقق -نولهالا نوزخآلا
 ةزيوحةراما عم ليوطعارص ىفمال ونب لخدف « دالبلا ف عقاوملانسحأ
 قارعلاو سراف نيب نواقنتي سايلبو فج ونب ذخأو ممل ةرواجما

 تاوزغ ةريزجلا طسو لئابق تعورو ٠ ىمأ ىلع نورقتسيال
 نم ىربكلا لئابقلا تراثو ..ارحصلا ىف مهناوخإ نم تاراغو

 وأ قارعلا لسخاد رومآلا نكست ملاذهبو قفتنملاو رمش لاثأ

 لظف , هيحاون حالصال لمعلا نم نك ىذلا نوكسلا هدودح ىلع

 ابقي رط ىف تناك ل ئابقلا نأ ظحالن اننأ ريغ . هقفارم لمشي لامهالا

 نم اهنكمي ىذلا رارقتسالا اذه : دالبلا ىحاون ىف رارقتسالا ىلإ

 ىف تناك امن] قفتملا ةروثف , ةعارزلاو ىرلا نوثشب ةيانعلا
 نآ ىلع لدي امم ,تارفلا رئازج ىف ةعارزلا قح ىلع اعازن اهساسأ

 ةيكلم ىف قحلا اهسفنل ىرتو ةعارزلا ىلع صرحت تأدب لئابقلا هذه
 ٠ اباهأو دالبلاب الةقالعال ةيزاغابسفن ريتعت دعتملو :ضرأن م اهديبام

 اشابنسح  ىلو ألا تاونسلاهذهقداليلا لماعنأ كلذكظحالنو

 ءدالبلا ريخ هيف امل اريثك لمع هنأو ءرادنقالا نم ريثك ىلع الجر ناك

 نأ ىلع صرحو « عرتلا ضعب رفح رارقتسالا ىلع لئابقلا ناعأ دقق
 كلذك لواحي ملو  ةعيشلا وأ ةنسلا نم دحأل ىنيدلا روعشلا سميال
 ًايعيبط ًاريس هتباعر ىف ريست قارعلا رومأ تلظف ,ناطاسلا لع جرخمي نأ
 ش . ريخلاب املهأو دالبلا لع داع

 نأ سراف ثداوحثيلت ملذإ . هدمأ لطيمل نوكسلا اذه نأ ريغ
 ىحقارعلاماكح ماهتها تفلتست تذخأو . اليقث الظقارعلا لع تقلأ

 تداعف تراث نأ برحلا ثيلت مل مث « ةلمج دالبلا نوئش نع مهتلغش

 -ةيب رعلا لئابغلا هروث



 ناتسناقفأ ةدبل
 ناخ دوخت

 نايذال ني برخل

 كرت#و

 ل 04

 اذدهبو ع امورحوسرافنوئشىف قارعلا قرغو ةميدقلا اهتريسرومالا
 . رارقتسالاو .ودحلا نم ةريصقلا ةصرفلا هذه قارعلا لع تعطق

 لايج ىف ماق رشع نماثلا نرقلا نم ةثلاثلا ةريشعلا لالخ فذ
 قزمب نأ عاطتساو س راف مجاهو ناخ دومم فورعملا حتئاقلا ناتسناغفأ

 « ةيحان لكف ىوفصلا تيبلا تقشيو دالبلا حبو نييوفصلا شويج
 اهلوحامو سراف مكحت تلظ ىلا ةرسآلاهذه دوجولا نم تلاز اذهبو

 ةيحان لك نم تاوزغلل سراف باب حتفناو ء فصنو نورق ةثالث

 نيب عارصلا أدبو : امنومسقت.و اهضرأ ىف نومدقتي اهناريج دخأف
 لامشاا تايالو ىلع مبسفنأ سرفلاو ناغقألاو كارتآلاو سورلا

 ىلوتساو ع قارعلل ةمخاملا برغلا تايالوو , ناتسغادو ايجروج ىف
 نالدراو هاش نامرك لثم قارعلل ةرواجملا تايالولا ىلع كارلا

 نافآلا نيب ةعقاو برحلا نأ ًايلج ربظو . ناذمهو ناتسرولو
 تايالولا هذه لع . كارتالاو

 سراف ضرأ ىلع ةيكرتلاو ةينافآلا ىوقلا نيب عارصلا رمتسا
 ةيسايسلاةياعدلا نوتفزم اكلمام لك هيف نايناجلا لمعتسا , اليوطانامز

 ,ةسايسلانوئشىف ةيبطةردق ىتاغفأألا ناخ فرشأ هيفربظأو ع ةينيدلاو
 ماق « قاطنلاةعساو ةياعد ةلودلل نيعباتلا دارك آلا لئابق نيب ثبي لعجف

 ىلإ مهتم ربك آلا بناجلا زايحناب ىبتنا اسم نيبنسلا ءايلعلا نم رفت اهب

 اراصتنا كارتالا ٍلعمراصتت! كلذ ةجيتن تناكو جرخلا ةعاسو هبناج

 سوفت نم هل نكم ام  ماراسأ نم هدي ىف عقو نم لك نءوفعلا هبقعأ
 تلعج ةدهاعمب نيناجلا نيب مالا ىبتتاو . هسفن قارعلاف ةنمسلا لهأ

 هاش نامركو ناذمه تحبصأف نانفاآلاو كرتلا نيب ةمسق سراف

 ىلع ًاريمأ ناخ فرشأ حبصأو , ناطلسلا ةصح ناتسرولو نالدراو
 ...الولاب ناطلسلا صتخم نأ لع سراف دالب نم قبام



 ع ا” عا

 ىحاون تأدبو , لاحلا هذه ىلع ةماقالا اوقيطي مل سرفلا نأ ديب

 نم نيبصاقلا درطو بناجالا ةقير نم صلختلا ىف ةبغرلاب جعت سرا
 ناتفآلاو كارتآلا فلاحت لع ىضقني دكي ملف .ءاوسلاىلع برغلاو قرشلا

 , هاجلاو دنجلاب ىعسي لجر دلبلا ىصقأ نم لبقأ تح ليوط نامز
 بوذجلا وحن هريسمو ناسارخ ىف ىلوق ردات روبظب ناصاغلا عماستو

 داعأو « ناتفآلا ىوق .تقشف هعومجي ردان مدقت . هدالب .ادعأ قليل

 ديب ىلا تايالولا صلختسيل برغلا ىلإ هجتا مث ء نييوفصلا ناطلس.

 ىلع مهماغرا نم ىمآلا رخآ نكسمب ىتح مهبلاغي لزي لف « كارثالا

 ىلا اوداعو سراف ضرأ نم هوبصغ !وناكام لك اودرف « باحسنالا

 ء لا/عو ةس اهننبو مهني تناك ىلا دودحلا

 قارعلا لاح انل روصي نانفالاو كرتلا نيب فينعلا عارصلا اذه

 « رشع نماثلا نرقلا نم لوالا فصنلا ىف ىأ ةنتفلا تاونس لالخ

 ةالولا بناج نم لامهالا لكتلمهأ هنوعمو هحلاصم نأ انل دكؤيو

 ىبتنانأ دعب قارعلاىف اه. راجمىلا رومالا دوعت نأ ىجري ناك دقو

 فورص نكلو ٍماهباحصأىلا دالبلا تداعو سراف ضرأ ىلع عارصلا

 اهتدوعو ديدجنم سرافضوبن نأ ذإ « كلذ قارعلا لع تبأ مايألا

 كرتلاو سرفلا نيب عازنلا ةدوع هانعم ناك هاش ردان دي ىلع ةوقلا ىلإ

 ىحضم انابرقنوكت نأدالبلاهذه ىلع بتكامتأك « قارعلا ضرأ ىلع

 نانئمطالاو ءودملا دالبلل نبأ ذإ . نامزآألا هذه ىف تالاحلا ىأ لع

 رارصالا رصيىلوق ردان مادام مثدالب قفا رعب ةيانعلا نم اهلهأ نكمي ىذلا

 .ايلوالا روبق ةرايزل ءامش امابجلي قارعلا باوبأ هل حتفت نأ ىلع هاك
 نم اوكلمام اوقفنينأ نورطضم مهنأ : ءاليركو فجنلا ف نيحلاصلاو

 «مهتيالو نع هدرو دينعلا ىسرافلا اذه ءاقلل دادعتسالا ق لامو دهج

 ةقاط ام زواجي تح ةدعلا ىف دبتحي نأ اقيلخ ناكداليلا ملاح نا لب

 حايتجال بهأتي ناك اردان نإ لبق ىتلا ةارخلا عقديل هسفن قارعلا
 دالبلا

 ىلوق ردان

 برحلا ,.انثأ قارعلا

 قارعلا ددهب ردات



 قارعلا وزغ ردات

 دا دن راصح

 ةنع هدهاعم

 سرقلا ني راجح
 كارتالاو

 توزهتني تويروأالا
 بركلاة سرت

 بساع ب سس

 رطقلا اذه ىف ريخلا نم قبب اذامو - لتاقم فلأ ةئام سأر ىلع اهف

 «لاتقلاوبرحلل دادعتسالال وطو ةرركتملاتاوزغلا هذه دعب نيكسملا

 دادزتو هسعاون نم ريثكلا هسه و ةيداصتقالا هلاح طحنت نأ دبال

 تاونس برخلا وزغلابدالبلا ده ردات رمتسا دقل : ءوس هيئلاوحالا
 ءالب هنم اءاصأ اديدش اراصح دادغب رصاححو لعقتلاب مدقتو , ةليوط

 خيطبلا كاسراب مهنم رخسيو ابلهأ عيجي راوسالا لع ثبلو ء غلاب

 « هدي ق طفت دليلا تداك ىنع شطعلاودبجلا تارمغ ىف مو مهلا

 نامنعب فورعملا ىكرتلا دئاقلا ىدي ىلع ةمالسلا اهل تبتك نأ ال ول

 نييةداع نوكيام هللخت ءرداتعم ليوط عارصدعب جرعألا  ىأ لبط

 ةداقلا هل برط كحضم ثباعت و كف رك انك نم نيلسملا نيبراحتلل

 رمآلا رخآ قارعلا نعردان فرصفاو ءدالبلا ل هأ و دنجلاتومب نيح ىف
 نويراشكنالا ابيف ليا ايوس تاعاس عست تماد ةيماح ةكرعم دعب

 هلامشلا نئادم ىلع اليقث ايض لحيل دادغب نع فرصنا « ابيط .الب
 ةعزه اهيف كارتآلا مربيلو « اهيلا امو هاجنجو ناقيراو سيلفتك

 ْ ليربك هللا دبع ممدئاق اهيف تومي ةقحاس

 تاعءزانملاو بورحلاف - هيونجوهلامث  هلكقارعلا قرغ اذكهو

 ربوتك |نمر شع عباسلا ىف الاعازنلا مسحب وءالب وطان امز تابارطضالاو
 .ىلإ نيبناجلا زمالك تداعاو ةديقعلا لك اشمابيف تلح ةدهاعمب !/سب ةئس

 ف.ىثلك اهبفدنف عارصلاو برحلا نماماعر شع ة ثالث دعب لوألا هدودح

 ةيحاف نم ةعرسم لقتت تذخأف لئابقلا بارطضالا لمشو قارعلا

 نم اعستم د حب ىلاولا داكيال لالقتسا هبش ىف تشاعو ء« ىرخأل

 ةصرف لقالقلاو بورحلا كلت تناكو . ةعاطلا ىلإ اهدريل تقولا

 ةرصبلا ىف ومنت اهلامعأو اهحهلاصم تذخاف « ةيوروآلا ىوقلل ةبط

 ةرات سرفلاو ةرات نانفالا برح امنع لغش ىف اشابلاو ارطخ اومن

 ةرصباا ضرأ ىف تيثت ةيقرشلا دنهلا ةكرش مادقا تذخأف ع ىرخأ



 بل ميول

 ةمئاد ةسسؤم ةرصبلاىف ابعنصم حبصأو ءدالبلا ىحاون .قاهلاع دّدرتو

 ىق , ماكحلا تاءاسمو وجلا ةءادرنمنوساقي اهاجر ناكأم# مغرولع

 نم تايفولا نم ةيلاع ةبسن .ةكرشلا خيرات ركذي .تاونسلا هذه
 ةجيتن تتبث ةكرشلا مدق نأ كليذك دك ب هتكل و ؛ قارعلا ىف .اهيفظوم

 ةيسايسلا داليلا نوئتش ىق نولجدت اهامعذخأو  دلجلاوريصلا كالذل

 « 1978 و 31/97 تاوتس ىف ثدح  قيرف ىلع اًهرَف نورصانيو

 ىلإ رارمتسالا نم مهنكماشاعنتا نييدنل وخلا عنصم شعتتا كلذكو

 31/09 ةنس
 لاصفتاوداللاةدحو ككفت ىلإةلالا هذه ىدؤت نأ ايعيبط ناكو

 .علاقألا ىف سأبلا ىوذ نسم رقت كلذل نوعاسلا ناك دقو , اهئارجأ

 ل 1 لقتسا ففي انيأر دقو « لئابقلا ءاسّر نم ةقئاطو ىحاونلاو
 روبظ تدبش ةرتفلا .هذه نأ فرعن نأ ىقبو « ةريعبلاب بايسارفأ

 لالقتسالا نم ابنكمتو هرومأب اهداديتساو لصوملا ق ليلجلا ةرسأ

 ثروي نأ عاطتسا ىذلا : ( )ا. ) اثأب نسح ابئشنم دوبحي هب

 ىتح لصوملا ةيالو نوثراوتي ةرسآلا دارفأ ىضمو « هءانبأ هتبالو
 ةبالوو دادتب تسب ةلصلا تعطقتا كلذك . رشع عساتلا نرقلا فصتبم

 اشابركبو انثاب ةناخ نابوقلا اهايلاو عاطتسا ذإ . قرشلالاشلا قناباب

 ةموكسحلاب ابلصت تناك ىتلا بايسآلا اعطقيو اهتوئشب القتسي نأ

 . ةيزكرملا

 مهخيراتو ؛ قارعلافربظي كيلامملا ناطلسأدينرقلااذهرخا وأ ىفو

 ىلإ مبليسب هبشلا ديدش هيف ناطلسلاو ةوقلا ىلإ مثوعسو رطقلا اذه ىف
 نيرو انانك قارعلا ىف ممرمأ أدب دقق ىرصم ىف روبظلاو ةوقلا

 نوبريو ؛ ايجروجو سيلفتن م ًاراغص مهيب ناكب رصقلا ىفالابعو
 .فئاظو ضعب مهيلإ لكوت مث, ةرهاظ ةيانعب تاركسعملا وأ طالبلا ف

 لصوم اق ىللجلا ةرس

 كيلالا رويظ هب
 نكرم لا



 لوأ اثايناماس

 قارملا كيلامي

 ب #و». تبجهن

 ىريكلا فئاظولا ىلإ مبقيرطنوذخأ, مث نمو . ةموكحلاو رصقلا

 .صالخالا نمزودبي اوناكامو بهاومو رادتقا نم مهناك ام لضفب

 ىو ع مثددع رثك مايالا رم ىللعو . لمعلل دادعتسالا نسحو مهتداسل

 .ماكحلاو لاعلا رابك مهيلع لبقأ لب هسفن اشابلا لعمهمادختسا رصتقي

 تاوشابلا قخأو ٍ ابيط ًاددع مهنم مضت دادغب تراص ىح
 .ماكجلاو

 «ةرادالا ىحاونو مهو يف ةماحلا فئاظولاب مبيلإنودهعيو مهيف نوقثي

 .ةالولا دعام اوحبصأ كلذبو ع هتنبا هكولمب جوزي مهضعب ناك لب

 ةطلسلاب راثتتسالا ىلإ مهسوفن تعلطتو . اهنكح و دالبلاةرادإىف نمألا

 ىلا لوسلا روصق انيلع لبسي انه نمو . افعض ةالولا ركرم داز املك

 اوناك اك "نم كوك وأ سكرجلا وأ ) جركلا ءالؤه ام لقتو

 اشاب دمحأ مايأ رخاوأ قف .هسفن ةيالولا بصنم ىلإ ( ةيكرتلابتومسي

 محلا نوئش ىف اظوحلم اقوفت ىدبي وربظي كيلاملا ءالؤه دحأ أدي
 ىلع دتشاو  هسفن اشابلا لب ىذلا ةيبكلا بصنم ىلوتق عةرادالاو

 « مهتقث هيف اوهضووسانلا هبحأ ىتح ناطلسلا ىلع نيجراخلاو ودبلا

 أطخ مث نمو , متاه هليدع هتيبا اشاب دححأ هجوز هدعاس دتشا الو

 ىلعو « 4/١ه ةنس ىلاوح اشاب دمحأ توم دعب ةبالولا بصنم ىلإ

 ىلإ ناملس لقنب عراشو  نييعتلا اذه رقي مل ناطاسلا نأ نم مغرلا

 كلارتالا دنج نم ابيف نمو دالبلا لهأ لظ  ليلق دعب اب ةبالو

 رقي نأ عيطتسي ناك ىذلا ديحولا لجرلا ىلإ مرظن هيلا نورظني
 نويغشيو ديدجلا ميك احب نوروثي اوءدبف ء مبني نمآلاو لدعلا

 ىذلا اشاب ناملسل ملستلا ىلإ رمآلا رخآ رطضم هسفن دجو ىتح هلع

 .ثبلي لو , ناطلسلا نذانود رفاظلال وخد دادغب لخدو هنضا نم داع

 . كيلامملا نم قارعلا ماكح لوأ حبصأف هنييعت رقأ نأ ناطلسلا

 هتيالونوئش ىف هلكهنقو قفنأو عةردقو امزح اشاب نايلس ربظأ

 ««ىلل وبأ» بقل هيلع قلطأ ىتح اهيحاونىف ليللا/ سسعلا نم رثكأو



 تلو

 ةيكرتلا ةموكحلا ىرنلو اننأ ىتح هتيالو ىف دالبلا نوك5 تماقتساو

 صرفلل ازاهن ايوق ارهامالجر ناك دقف « همايأ ىلع ابجوأ ققارعلا ىف

 رادتقاب امتوكشفرصيو دالبلا كح رمتساو:«() دالباانو شب اريبخ
 دقف« يظع.ىث ناطلسلا نم ماههلي دعهتجوزل ناكو . اماعرشعىثاىدم

 ديرتامرمآلا نم ىنأتو ماكحلا ديكتو ةرادالا نوئش ىف لخدتت تناك

 فئارطاحل تناكو « اهريغو دادغي ف سانلا بجعت راثأ ةرهاظ ةأرحي

 نبسابلاو اهتاعبات نم ةمظتنم ةأيه اهنيوكتك ةبارغ نم واخ ال
 هذه هلامعا رثت مل ثيحب ةراهملا نملجرلاناكو :ريرخلا نمةنيعم تاراش
 نظلا نسح ىلع رمآلا فرصي, لظف . ةنيطتطسقلا ىف دقحلاو طخسلا

 همايأتايرخأ ف ناطلسلا ريدقت قحتسا دق لب , ىلاعلا بابلانم ءالولاو

 مغرلا ىلع اذه ءورفلا نم ةيفس ةعلخ هيلا تلسرأ ذا والو؟+ ةنس ىأ

 ءاعدالا مثاد ناك هنأ ذإ ,الام ةفالخلا ركرم ىلا لسري نكي ل هنأ نم

 . هتيالو هلغتام ىلع ىفضت هتاقفن و هتالمح نأب
 فئاظو ىف كيلاملا جركلا مادختسا دادزا ىليل ىنأ ةموكح ىفو

 فئاظولا رابكل مدادعاو مبميلعتىلاةيانعلا تهجتاو « دادغبب ةموكحلا

 اظتنم اييردت تبرد جركلا نايتف نم ةأيه نابلس ًاقنأ . لاعالاو

 بوك روةباتكلاوةءارقلا نوعي اوناكف « ةرادالاو برخلا نوئش

 بصانل مبلهؤت ىلا ىل_كيرجلاةبترم ىلا نوقري مثنهو «ةحابسلاو ليخلا
 فئاظو لك جارك الاب لغشي نأ ل يا وبأ عاطتسا اذه-و « دتجلا قرف ةدابق

 أدبو ؛ مبسفنأ نييدادغيلاو كارتاألا طاشن لش ام ,ةرادآلاو شيجلا

 بصانملا تاءربك رصق ليل ابأ نال نيبناجلا نيبدتشي ءادعلاو دساحتلا

 عضخم نأ لجرلا عاطتسا ةديدجلا ةئيملا هذب.و ءكيلامحلا ءالؤه ىلع
 دنع داليا) كرتو « لامشلا تايالو ىلا نيرحبلا رئازج نم اهلك دالبلا

 ءودملا نم ةببط لاح لع ١/49 ةنس وبام نم رثع عبارلا ىف ةهناوع

 (1) آمدوعتوععي 0م. "5ع 220 6

 متاع هلي دع

 نم راثكتسالا

 .ف كلاما سكرجلا
 قارملا



 نسج وق ةيلعلا هلودلا

 7 كياالاناطلاس رم ةنيح

 لمعلا نو.ددكارتالا

 كِياملا نع .اسنق

 اشاب ىتطصم

 0 او

 نوبهريو هنوشخ اوناك سرفلا نم هناريج نأ لب , ءاخرلاو دحوتلاو

 موحنهلظاحج ديسي وأم ب مهم نأ ةءاخةبرطلااي ادحلاب هيلا نوبرقتب وهبناج
 ىذلا كالقتسالا نه املا هذه قيطتل تناكام ةلونلا نأ دب

 نوقوخت اون الاجر نآل « قارعلا مح ىف كيلامملا هب عمم

 مهتايالو ىف اونسحأو ةعاطلا لع اوماقأ نإو ءايوقاألا ماكحلا

 مهدارقتا نآل , لأملا كذبالو رادتقالا الو دابتجالا محل عفش ال

 نكي مل قارعلا ىف كيلامملا مكح نإ مث «هدحو ةميرج دعي رمآلاب

 «هلاومأ نم اهيلا لسري ناك امم ةلودلا مرح هنآل ء اصلاخ اريخ

 افقو ةموكحلا لحج و فئاظولا نم كلذك كارتالاو دالبلا لهأمرحو

 « مويف اموي ءاقيالاي سانلا ىلع دتشت تناكىتلا ةببرغلاةفئاطلا هذه لع

 بورحلا ىف هلك مهدبج أوقفتأ كيلاملا نم قارعلا ماكح نأ ىلا اذه
 ىلا امتاو ةارغوأ بناجأ نا هجوت مهئاب رض لكن كت ملو « تاراغلاو

 قفتتملا لئابق تساق اشايرمعو ىليل ىلأ كح ىف دالبلا لهأ نم ل ائابق

 ماتم انمىقب اذاوءامهتالمح رامبو رح ىشتنالي ونابابلا ودا ركالاو

 ابنم داللل ةدئاقال تاروانم ىف فرصنا دقف كلذ دعب .ىث كلامملا

 ىحاو تلعجف , ماه هليدع هجوزو هئاقلخ نس وأ هكيلاموىليل ناد

 ةيقيطئطسقلا ىلا ءاجرلا هجوتتو مييلع طخسلاب كرحتت دالبلا

 فئاوط لالذا هانعم ناك محلا ىف مهرارمتسا نآل  مييلع ءاضقلا

 ىلا ةلودلا لاجرا اعفاد اذه ناكذ , اهريخم راتكسالاو ابلكو دالبلا

 . مهيلع ءاضقلل لمعلاب ليجعتلا

 امل ىلل ىفأ مايأ قارعلا نوكش نع اولغش دق كارتألا ناكاذاو

 دعي لغاشملاهذهنماوغرفدقف ءنييوسمنلا وأ سورلا برحنم مه.زح

 .نأ مهتعاطتسا ْى حبصأو اال ةنس ىجراتك كشتك ةدهاعم

 اولج.ف « قارعلا ىف كيلامملا لالقت_ا ىلع ءاضقلل لمعلا ىف اوعرشي



 دوزروش ىلاوو ةنرملا ىلاو امثاب قطصم اهدوقي قارعلاى لا ةلمحر يسف

 نم هب لزن امل ىلل ىبأ نم منيل لصوملا بحاص ىليلجلا ناملسو

 رايد ىلاو ليوطلا انثاي هلا دبع كلذك مهحصو هيدي ىلع ىذآلا

 اشاب نطصم لالحاو ركبرايد ىلإ اشاب رمع لقنب رمأ مهعم ناكو : ركب

 لثمالأ اوعقوت مهنآل اهلك تاوقلا هذه مبعم اودحأ امتإو . هل

 « نايصعلا ىلإ لام اذإ ةوقلاب هوذخأيل اودعتساف ناطلسلا رمال رمع

 لاثتمالاب لجع هنآآل ء انايصع ىوني ناك ام لجرلا برأ بلاغلاو

 عاطتسا اب ًادوزم ركب رايد ىلإ هقيرط ىف ةئيدملا نم جرخو رمآلل
 نيا ملستلا اذه هضري ل امشاب قطصم نكلو . لاوءآلا نم هلمح

 هرطضاو ةرغ ىبع رمع ركسعم مجابف ءارك ذالو رقع هبسكيال ىدلا

 « ءىسلا ناودعلا اذه ف بيسلا ىرديال وهو « ب رهاب عارسالا ىلإ

 هعتع تقدف هناصح ىلع نم عقوف هسفن نع هتلهذأ ةأجافملا نأ ودميو

 ىح دادغب لخدي دكي ل هسفن قطصم نأ رمآلا بيرغ نمو . تامو

 عبياسالا هذه ىف ثيعلاو وبللا ىلإ قرصناو « هلجأ نم ىتأ امع لغش

 قوش هأعسم ةجينن اهيف نورظتني ةينيطنطسقلا ىف رمآلا ول وأ ناكىتلا

 هلزعي اواجع ىح هعيبضتو هئبع رابخأ مييلإ ىهتتت دكت ىلف ءديدش

 موءدادغب وحن مدقتف « قارعلا نوكش ةيهاتوك ىلاو اشاب ىديع ةيلوتو

 دي ىلع هفتح قل ثيح اعرسم اشاب قطصم همامأ رف ىتح ا. راقي دكي
 ابقيرطف هسأر تن اكىتح عيباسأ الإ هامو . ركب رايدفناطلسلا لاجر

 نم رومآلا صلختسي نأ اشاب ىدبع لواح دقو . ةينيطتطسقلا ىلإ
 -.اشاب هللا دبع كيلامملا .الؤه دحأ ناكذإ .عطتسي ملف كيلاملا اياقب

 ء هيدي نيب ةطلسلا مامز عمجي نأ بارطضالا تاونس ىف عاطتسادق

 مغرأ اذمو © قارعلا ةيالو ىف هنييعت ىلإ ناطلسلا رطضا ام

 نكلو .دالبلا هذه ةموكح ىف كيلامملا رارقالع ىرخأ ةرم ناطلسلا

 اغا يدع

 فيز



 قارملا لالقتسا

 ةلودلا نع

 د 788علل

 امم بيلاسآلا تشب قارعلا ةالول ديكلا نع كلذ دعب اوفكي لهلاجر
 تاروانمىلإ اهدبج ف رصو,تاعزاتملاو بورحلاق ابلك دالبلا قرغأ

 وحن وطخم تلعجو املاوحأ تءاسف « ابيف ءانَغ الو اهءارو ريخال

 دهعت مل قرفتلاو بارطضالاو وسلا نم لاح ىف رشع عساتلا نرقلا

 . ىطسولا روصعلا ف ىضوفلا مايأ كلحأ ىف اهيلع

 ىقف « كاذذإ ةلودلا تايالو نيب اعدب قارعلا لاح نكي لو« اذه

 ملو , اهدشأ ىلع ماشلا ىف ةنراوملاو زوردلا تاعزاتم تناك نيحلا اذه

 «ناقلبلا ىحاوتو ء ناروحو نانبل لابج ىلع ناطلس ىأ ةلودلل نكي
 انقادلموايشالوو سوريبألا ف تداك وأ تمدعنا دق اهبتطلس تناكو

 دوسالا لبجلا ىق دتمتو ومنتت تذخأ دق ةروثلا روذب تناكو

 نييباهولاو اكع ىف رازجلا ةرسأو رصم كيلامععم لاحلا ناك كلذكو
 ةلودلا تايالو نم هريغك ناك قارعلا نأ ىأ « برعلا دالب ىف

 نووهيام للع سكرجلا هكيلامت هرومأ فرص. ابنع لالقتسا هبش ىف

 حلاصم لا ومنل ةمئالملا لك ةمئ الم لاخلا هذه تناكدقو . نوديريو

 اهتراجب تعسقاو دنهلا ةكرش ةلاكو دعاس دتشاف قارعلا ىف ةيبنجالا

 ةيلصنق ىلإ ةرصبلا ىف ارتلجنا ةلاكو تلوحتو « نداعملاو فوصلا ىف

 قاوسأ ىلع نولوتسيو مهلاحر نوطحي نويلاطي| راحت ذخأو , ةيعمر
 ةعاط نع ابجورخو « ةيزكرملا ةموكحلا فعض ناك دقو . دالللا

 لاجرثدحتف, العفةعاطلا اهعلخ و اهتعىحاونلا قرفتىلا ايدؤمناطلسلا

 ىلع نييوروألل ازفاحاذه ناكو . اهيلع ةروثلابلئابقلاخويشو ملاقألا
 نيحلا كلذنف : ةيراجتلا اهنوكش نم محل ًانكمتودالبلاىحاون ىفلخدتلا

 نم ةدافتسال لواحتو قارعلا وحت تفلت ةمورواآألا تاسامسلا تأدب

 هيرم نال « هيلعزيلجتالاةرطيسةركف نيحلا كلذ فتأشناع روءهفورظ

 ضعيبلا رحبلا لييس نع دنبلل اخلاص ًيئام اقيرط نان ركب اند يمبظعلا
 أدب دق ناك ىزيلجنالا لوطسألا نآل ضرفلا اذه حصي امإو ءماشلاو



 امهم

 رازجلاو زياجنالا نيب تاقالعلا تناكو , نيحلا كلذ ىف اكع ةيمهأ نيتي
 - رشع نماثلا نرقلا نم ةريخآلا تاونسلا ىف دوعصلا ىف ةذخآ

 لدعلا نم سيلف « مهقح قارعلاكيلام طمغن نأ ىتبتيال اننأ ديب

  قارعلاكيلاممىأ  مهنال «الثمرصمكيلام ىلإ مهنرقننأ.ىث ىف
 ةسايس ىلع ةردقلاو رصيتلا نسحو ٍبيطلا قلخلا نم ريثك ىلع اوناك
 نم مغرلا ىلعف . محلا نوئش ىلإ تافتلالا ف صالخالاو رومآلا
 ةعاط نع جورخلل كيلامملا ءالؤهل ةيتاوم تناكفورظلا لكنأ
 اوعطقي ملو ةعاطلا ىلع مونم نوريثكلا لظ دقف , ةحارص ةلودلا

 علخملو » - ادج ةليلق تابسانم ىف الإ اشايلا لامع اودرطي وأ ةبطخلا

 ترمتسا لب «تاقواللا نم تقو يق ناطلسلا ةعاط كيلامملا تاوشا

 تالسارملاو ةكسلاوةبطخلا ىف مهتاءالو ىف ابي افرتعم ناطلسلا ةعاط
 نالعاناكءايشالا هذهىف «ةمظتنملاريغ ةواتألاو ةليلقلا اءادحلاو ةمئادلا

 دنج ريسم نم ثدحب ناك اميفربظي ءالولااذهناك كلذكو عامان هعاطلا

 ةيحانلا هذه ىفو ؛ ىجركلا اشايلا سرح عم بنج ىلإ ابنج ناطلسلا

 اوعضخا نيذلا نم رخآك اح ىأ نعاصالخا كيلامملا تاواشاب ل قيال
 نم دالبلا ةيامح ىف تاوشابلا ءالؤه دبتجا كلذك )١( «ةناتساللداليلا

  نيودعلا نيذه نم اهنع عافدلا ىلع اوردنقاو ءنييباهولاو سرفلا
 قارعلاكلاممناكو.امبنيب دالبلا تعاضل كيلامملا تاوشاب دبج الولو

 ديكيوأ نوعراصتي اونوكي مومبنيب اميفرومالا نومظني ةدحاو ادي
 اوعاطتساو: رصمكيل امم ىلع رومآلاذخأ ىذلا ديكلا ضعبل مهضعي

 ملسقلاو مهماريحا ىلع ناطلسلا تمغرأ ةكح رومآلا اوسوس نأ

 نم كيلامملا ةالو مايأ ىف قارعلل رظني ال ناطلسلا ناكدقلل ىتح « مهل
 ةيالو ال مرتحم راج هنأ لع الإ اشاب دواد وأ ريبكلا ناميلس لاثمأ

 نكي مو . © نورظني مهسفنأ ةناتسالا لهأ ناك كلذكو عةعضاخ

 (1) امدوفوور 0م- 6 ط- 9
 (2) ]ط1 0

 قارملا كيلا ريدقت



 دوادو كايلس

 ةوو املس

 ل موا

 مم لاحلا ناك م رورغلاب نيل وغشم الو نيدماحي كيلامملا .الؤه
 ممرصع ىفاوشيعي نأ نول واح اوناك مهنأ دجتس امتاو ع رصم كيلامم

 ملف « ةديدج .ايشثأ هييلاسأ ةيحالصو برغلا ةوق نم اونابتسا املك

 فقوم ةيوروالاةراضحلانم اوُهَقب لو. رصم كلامم دومج اودمحي

 فاخب هنال اهيلع لبقي الو اهمهغي ال هنال ابيداعي ىذلا لهاجلا ودعلا

 محلا ىلع مهتردق تدادزا ماءالا مهب تمدقت ايكو ءاببيرجتدرجب
 رخآادبع ىف ابجوأ مبتوق تاب انه نمو ء داللا ىلع مهناطلس دادزاو

 جاجنب قارعلا اكح ناذللا امثاب دوادو رييكلا نامياس امهو مونم نينثا

 - , رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىلإ رشع نماثلا نرقلارخاوأ نم

 نم .ىث ىف قارعلا لاوحأ فرعتنل ةريصق ةفقو امركح دنع فقنلذ

 نيب ابيف عارصلا دتمشا ىنلاةمعاملا تاوتسلا هذهلالخ ليصفتلاو ةقدلا

 0 .برغلاو قرشلا

 نيملسملا نم هورصاعم كلذب دبش ع ازاتمت اكولم ناملس ناك

 ًافيطل اجذومنناك» هنأيزنوجدروف .اه دوشيف: ءاوسلا لع نيسوروالاو

 . ةيناسفالاو لقمتلا نم ةريثك ىاعم هرهظم ىف ناكو .  ىكرتلا اشابلل
 « ابيفرتع عراضيل ىتح باعلاآلاو برحلا نونف لك ىف ازاتمم ناكو

 امحر ناكو , هتديقعو هنيد نوكش ةسرام ىف ةيمح اذو ًاصلخم ناكو

 تابآ نم ةيآ مهريتعتموق عم هنوكي نأ ىكرتل هب ممسي“ ىذلا ردقلاب

 , لخبلاب ىمر دقل ىتح هتاقفن ىف ادصتقم ًاقيقد ناكو , ارافك هنيد

 جرخي نأ نع  رطخ ىف هدلب ىريام دنع  رخأتي نكي مل هنكلو

 هبشلا ديدش»رصقوارخافهطالب ناكو « هدادع وهعمجدقنأك |عأثيشف أئيش

 ريلجتالانم ًاقطعو أنوع همايأ لوأ ىف ىقل دقو ؛ ماكحلا راك روصقب



 دم مهلا

 ىنيتسس ىلاطبالا هفصيو 60« همايأ رخاوأ ىلإ كلذ رك ذي لاز الذ
 ةحيرص ةحرم ةعيبط اذ , اليمج الجر ناك هنأب

 0« ادج عاجش وهو.

 . ,ةدوكتملا تاقبطلا ةاعارم اهبم ناكو هنا ىسذرفلا هييفيلوا دك إو

أ حيييل نكي لو , ملاظملا اويكتري نأ نم هطابض رابك عنمب ناكو
 لامع

 « نيرهنلا ىف ةحالملا اوعوري نأب برعلل ممسي ملو ع دادبتسالا

 برحلا لاجر ريدقت بسكو « هني تكلم امب اهامحوةراجتلا نواعو

 نماللا نم دادغيففعاذأام سانلا ىلإ هيبح دقو ع ةعاجش نم هل ناكامب

 (؟)هتموكحل ءاعدلابنسلآلا جحلأ امةنيتأمطلا نم ابعوبر ىف طسإ امو

 لدعلا بتاج ىف رومآلا رقي نأ رداقلا لجرلا اذه عاطتسا اذكهو

 كيلاملانأ كلذاىلع هناعأ دقو . قارعلا ىف ةئسس نيثالث ىدم ءاخ رلاو

 نيبو مهيب نكي مف« اعم ةيوشابلاو ةيالولا اوزوحن نأ اوعاطتسا

 نيم كيلامت عم لاخلا تناك 5 لقآلا ىلع رهاظلا ىف  ءادع ةلودلا

 ىذأآلا ىلإ مبعفدو «ريخ لك نع ةلودلا ةالو عازن مهلغش نيذلا

 نأ لبق مهلع ءاضقلا ف  رمآلا رخآ_ آيس ناكو ءامفد داديتسالاو

 ْ . ةنس نيعبرأ وحنب قارعلا ىف مدادنأ فعضي

 طبض ىلع ردتقي داكيال ناملس ناك ابلك ةردقلا هذه مغر ىلع

 ريثت فكتالسرفلا تاياعس تناكدقق , بصنلاو دبجلاب الإ رومألا

 تناكو « ىحاونلا تش ىف ةتتفلا هيلع ثعبتو قرشملا تايالو هيلع

 ةصرف لجر لك رتت داكت ال واهعورتو دالبلا قاقت نييباهولا تاروانم

 ىلع ةأطولا ةليقث ةيضاملا ماكحالا تاءاسم تناكو ع مالسلاو .ودملا

 1ةدجكدجل زدصعك دنع ظصسلععع مالا 000 م

 م ظدعأ تكأممب ن4 طع المدطحتتاإب 2. >. 1901

 5 ىاتمأ, لمزتدعع لع («همكفهتممواع مذ 8دمعمعو يه فيز
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 لدملا رارقا تالوذع



 للا ل رب سس

 نكت ملول« عيطتسي ناك ىذلا دحلا ىلإ اهب ضوبنلا نع هقاع ام ةءالولا

 ناك كلذك . ةيضاملا ضارمآلاو تابارطضالا رثأ نم ةمدبم دالبلا

 تدبتسا ىتلا ةموكلا هذهل دسحلا نم ءىث ىف نورظني قارعلا لهأ

 دقناملس نكي مل ولو ايش يش هنم مهل عدب دكت ملو مهنود نم هلك مآلاب

 فعضلال علو. هعانأنموهنما وصاختنأ | وعاطتسال هيلع ةباقرلا ف دتشا

 ناك دقق ع نيلصخم دنجلا مثادلا هزوع ةيحان نم الإ ناميلس قحاب ل

 لإ ارطضم اشابلا ناكو , مايآألا عم ةلقلا ىف نيذخآ سكرجلا دنج

 دتشاوءمهتمرذحلاو فوخلا م اود ىلع ناكف« ةيراشكتالا ىلع دامتعالا

 رمشو دّيبع لئابق رطضا امم برعلا لئابق عم كلذك ناميلس

 رصقي ملو ءانغضوةظيفح تمام اجر سوفن المو ,هلةعاطلاب ناعذاللا ىلإ

 ىلإ ليازخلا درل قارعلا طسو ىلإ دونجلا لاسرا ةقباضم ىف ىلاولا

 موجهاج رح هيلع رمآلا دازو . ديبجدبج دعب كلذ نم نكم ىتح ةعاطلا

 نماثلا نرقلا نم ةريخآلا رشعلا تاوتسلا لالخ هعور ىذلا نييباهولا

 برح نيام ؛ اهب لصتي امو برحلا ىف همايأ ىضقلجرلا نأ ىا :رشع

 . برغلاو قرشلا ىفابنا ريج نم نيدتعملا افك ودالبلا لهأ نم نيئاعلا

 م٠14١ هتس ليبققارععلا برغ لع ةديدشلا مبتاراغ نوياهولا د

 دجت ىف رمآألا محل رقتسا نأ دعب لوألا مهتبجو ناك قارعلا نأ ىأ

 « ةريزجلا قاطن جراخ مهتوعد رشتو ىجراخلا دادتمالاىفاوعرشو

 نيياهولام وجه امهريغو رفاظو قفتنملا قةقارعلاب رعلا لئابقتملقف

 همحاوعو قارعلا نئادم ىلإ برستيذخأ ىتحليلق الإ وهامو « لوألا

 سانلا باذتجاو مهتوعد رشنل رباخملا لع نوطقخم نوساهو ةاعد

هتالوو ةفيلخل اداقتتا ف اورصقبل ةاعدلا ءالؤه نكي ملو « مهئدبم ىلإ
 

 ؛هسفتقارعلا بلقىف نب ب ريثكلانم لوبقلا مه وعد تيقلف «نييفي.دلا هلاجرو

نيبام نيعوطتملا ليسةيزاغلا ممايارس ىلع لابناو
 ع ةياهولا ءارآب عنتقم



 بل موو اس

 انهنمو , بالسالاوةمينغلاب زوفلل اهشويج ىلا مامضنالاةصرف زهتنمو

 ءىجافملا وزغلا اذهنم  ةعيشو ةنس  نورقتسملا قارعلا لهأ رفن
 نييباهولا تالمحن م ىساقت ةيرغلا قارعلا ىحاون ترمتسا . هيأوبحر رو
 دازو , اهرشنم ايصياختوأ اهدرل ىلاولا تاوقفخت نأ نود ةعورملا

 اهنوجابيوجحلا لفاوق نودصري اواعج نيباهولا نأ ةروطخ مالا

 ناطلسلا تفلي نأ ةكم فيرش لواح ًاثبعو . ةداوه وأ ةمحر ريغ ىف
 ىلع دادغب ىف هيلاو ثحتسا نا ىلع ريخآلا اذه دزي ملف « رطخلا ىلإ

 موجه دتشااملك نونسلا تمدقتاملكو « مهلع ءاضقلل ةريزجلل ضوونلا

 «دالبلا لهأ نمممدي تح عي نمىذأ ىلع ممرارصاو , نييباهولا

 ذخأو - نيياهولا ىف ةلملا هتيعأ نأ دمي اشاب ناملس ضنا ريخأو
 ةلخلا_تراسو « برغلا ىف رومآلا رقتل ةيوق ةلمح لاسرال دعتسي
لت و 0 مقت لق « ١م..١٠ ةنس ذودح ىف ةرظتنملا

 لب رطخاد الانق ق

 اسحلا ىلختو جحلا نمؤي نأ ىلع نابناجلا قفتا .

 ندوب تسال« ليطدعي هلع تناك اه لإ تدع ومالا قا ادني .
 «تاوزغنم قازعلا وح هيتماقامرطخأب م١ ةنس عيب ر ف نيياهولا

 ليزبا» ءاسم قف د ًاعيرف آايهن اهتبهنو ةعيشلا زكرم ءاليرك تمجاهف
 « ةنيدملا نم نيياهولاتاوق بارتقانمفوخلاءالب رك لهأ نيب رشنن
 ف عراسنق ء .كاذ ذإ فجنلا ىلإ نوجح ابلهأ مظعم تاكو

 وحن نيرياعولا ددع ناكو . رارفلا نويلطي ةنيدملا باوبأ ىلإ مهنم قب

 ةنيدملا نم ةبرقم ىلع اواجرتف ء سراف ةئاعبرأو بك ار فال آ ةّتس

 ىيفاوعمتجاو , ةثالث قرق ىلإ مثأوق اومسقو اهرهاظب مهمايخ !ويرضو
 «مييلا اهباوبأ برقأ نم دليلا نوجا. اوذخأ مث ,بيزق ناخ

 -بعرل مهكلمنيذلا ابلهأ ء ذخأف ابلخادىلإ اوذفنينأاوعاطتساو .
 ىأ ) نوروطملا هجتاو  دحأ ممدوقي نأ نود ةيحان لك ىف نوقرغتي

 قارملا نيياهولاورغ



 انا ناملس راثآ

 ست #7( أ سس

 « نيسحل ا ريقدنع مهلمعا ومدي وءاهسفن ةحرض“الا ىلإ .ادشآلا(نويباهولا

 ىف نوعزتنياوذخأ مث ء ىربكلا هايارمو هتيسك أو هنايضق اوعزنق
 ءارمالاو تاوشانلا اياده نم ناكملا ق اودجوام لك غلاب فنع

 لماوحو بمهذلاب ةاشوملا فوقسلاو طتاوخلا نم . سراف كولمو

 ةعصرملاباوبالاو ساحنلابلاوقوتاقلعملاو ىفانطلا ىلاغو حيباصملا

 ًاصخش نيسنخلا ىلاوح هسفن ربقلا مرح ىف اولتقو « سيفنلا رهوجلاب
 عراوشىف نولتقي نومجابملا ىضم وحي رضلا نحص ىف نيرخآ ةئايسمخو
 3 0 اثدح اوي موىرودلا ةمرح اوحابتساو « باسح ريغب ةدلبلا

 دقت ىلع ىوملا ددع غلب ثيحب نزحما رسآلا وأ ديدشلا ىذآلا نم

 (١)رخآلا ضعيلا ريدقت لع فالآ ةسخلاوفلاآلا وحن ضعبلا
 همدق تناك ذإ « اشاب نابلس دع ىف ثدحام رخآ اذه ناكو

 أايعبس ىعبم نا هلعقام رخآ ناكو ع +14٠ ةئس فص ىف ريقلا براقت
 .ناكو  اشاب دحأ  هعاتأ دحالإل هدعب نم رومألا ملي ىكل ًائيثح

 اديورايتخالا كلذ دمحأ لع نورخآ سفن دقو عًاضيأ كيلامملا نم

 ًاديور ناطبب.هاتفجو هعئالطدبشن «ناملس مايأر خآىفةيالولا ىلع عارص
 اذكمو ؛ 18٠.9 ةنس سطسغأىف ةايحلا رون هيقيع نع ايجحيل ًاديور

 ةئيلم ةنس نينامُب كلذ لبق هيلع امبحتفام لثم ىلع هينيع لجرلا ضمغأ
 بناج ىلإ نوخرؤملا هل رك ذيذإ ؛ ملاصلا لمعلإو طاشتلاو برحلاب

 دجاسم حالصإو احل عورف ءاشنإوةناملسلا ةنيدم ىف ةسردسءانبهيورح

 دجسم ةبق اسك دقو ء اهلك اهيقنيسردملا هتيعت وي.افلخلاولضافو ةنابقلا
 سابع ىلاد ىو نيجارسب ًآناخو انوس ىتتياو بهذلاب ةقينح نأ

 راد ىيسأت داعأو ةرصبلاو ةلحلاو ىلادنم راوسأ ممرو نامراشو
 وبيزلا نكصح ونيران رسج . ملص أو ناّصب و ةرصبلاو توك ىف ةعانصلا.

 ءاليركو ةيردنكسالا ىف سانلل لزانم ىتتباو لصوملاب ا نيدرامو

 «(1) آنمدوت عر 0مر 0,2١ 2 ا



 لامعالا نم كلذ ريغو , فجالا ىقست ىتلا ةيدنهلا ةانق رفح ىف ىعسو

 . اليوط ًانامز اهيف اهرثأ ىقبودالبلا تدافأ ىتلا

 ماع لك مرذنيو قارعلا لهأ دهب الئام نيباهولا رطخ رمتسا

 راوسالا نوذختيو مهنم نونصحتيدالبلا لهأ فخأف ؛ ديدشلاوزغلاب

 ادهمغر ىلعو , دبجدعب مرش اونمأي نأ اوعاطتساىّتح مدرل تايماحلاو
 سانلا نأ ىدذرف حئاس ىور دقل ىتح  مبنم فوخلا ىلع اوماقأ دقف

 نم بعرلا راشتنا ىلع لديامت (١)(نيياهولا نع الإدادغب ف نوثدحتيال
 رشع عساتلا نرقلا نم ىلوآلا تاونسلا ىف قارعلا لهأ ةجاحو مهيناج

 نامزلا ناكذإ اوفوخت اف قحلا ىلع اوناكو ء مهدالب ىف مهممْوي نملإ
 ىلع عاضأ امم كيلاملاو سرفلا نيب ال ةياهن ال تاعزانم نامز

 قويوب نابلس مكحفف نامالا تاظحلا ىف ريخلا نم هتبسك املك دالبلا

 روهظلا ىلإ ىسرافلا رطخلا ةدوع .الب رمالا دازو ( ريبكلا )

 برغلا وحن قافتلالا ىلإ تاوششابلا رارطضاو ؟4.< .ةنس ىكلاوح
 رطضا ذإ« نيياهولا رطخ نع مهقرصو ممدهج دفنتسا امم ديدج نم
 نويهأتي اوناك نيذلا سرفلا ءاقلل هاش نامرك ىلإ ريسملا ىلإ اشاب دمحا

 بطخلا ناحل ًاريدق اماح كاذ ذإ دالبلا تدجو دق واو بوئولأ

 1814 ةنس ىلاوحتعقو اهرومأن كلو ,نامالا ضع سانلا سحالو
 دواد رادرتقدلا مهو .اهوراشتسمو همأ هيلع ترطيس ريخص ىص ىلإ

 ءوست لاوحالا تذخأف (9 كحضمو هل ةميقال قيدصو ىدتأ

 ىلإ نوبرقملا ذخأذإ «ةدشو ابارتقا دادزي رطخلاو معي بارطضالاو

 دادتب ىف ةيالولا دنسم ىلإ لوصولا ىف 0 ىصلا كلذ مأ
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 نيب اسولازم



 ل مولا

 نيبوهنبب ةلب وط تاع زائمدعب كلذ نم ىدنقا دوواد رادرتفدلا نكمت ىتح

 رصحال و مددعال ىذلا هسفاتموةنطتطسقلا ف نأشلا ىلوأو سرفلا

 هسفقتقارعلا ىف اشي ود

 لب -كيلامملانم قارعلا كح سم لع أدعي اشاب دواد نأ ىف عازنال

 ىجركو هو -اشاب تحدم مايأ ,ةامىلإ قالطالا لعدماكح ظعأ وه
 ناماس ةمدخ لخدو 90/4٠ ةنس ىلاوح دادغب لخد سيلفت لهأ ىم

 همايأرخاوأ ىف لصو ىتحهتمدخ ىف بلقتتي لازاف ِء هبرقو هبحأف شاب
 ةعممملا ىف كرتشاو  دالبلا جارت بحاص ىأ  رادرتقدلا بصنم ىلا
 .انيورام ىلع اهب زاق ىتح ةيالولا ىلع نايلس ةافو دعب تراد ىتلا

 رقأ هتكلو رظنلا تفلتسب غوبنب الو ةرهاظ ةردقب هلكح تمي لو
 ىف امس ملأ دق ناكامب ريثك نم اه- صلخي نأعاطتساو دالبلا ىف نمآلا
 ىف اهرومأ ىلع فرشأ ىذلا وهو , ةيضاملا بارطضالا تاونس ىف

 لالخ اهب ترم ىتلا تاروطتلاو ثادحألاب ةعلملا ةمساخلا تاونسلا

 ريلجتالا عماظم تأدب همايأ ىققورشع عساتلا نرقلا نم لوآلا فصنلا

 هداليب صلخيل مرييدت دسفي نأ هيلع ناكف «قارعلا ىف رهظت سورلاو

 ٠ ش مهك ابش نم

 قيفوتنم اوأرامل قارعلا وحن هجتت تأدب دق سورلا راظنأ تناكو ترا

 'اقيرطهلامعتسال ليبسلا مهبيهتو هقاوسا ىلع مذاوحتساوهيفزيلجتالا

 زيلجنالل اوديكيل لب  قارعلاريخ نم اوزوفيلال اومدقتق ء دنهلل

 ةيالولا ىلإ لوصولل نيسفانتملا ةموكحلا لاجر عيجشتب اًودبف . هيف
 ديكلاو دساحتلاو عزاتتلا كلذ ناكف , ىصلا كلذ نم اهعادمناو

 قلقلا نارين قوف ىلقتت ىهو تابكن نم دالبلا باصأ س ةلمج نم

 تاياعس تدتشاو ء عيرذلا بهنلاو ىجراخلا وزغلا نم بعرلاو

 جورخ اهجيئانت نم ناكف 'قارلا ىف ملاقآلا ةالو نيب سرفلا



 ا

 سايع ةتواعمو سرافل مهظنالاو دواد ىلع مورضرأ ىلاو

 ىهو « قارعلا برغ لامث ىف نابابلا ملقأ وزغ ىلع ازرم
 ذإ ء سرفلا دب ىف هلك قارعلا عوقوب ىهتنت تداك ةروانم

 دحاو موي ةريسم ىلع بحبح اوغلب ىتح اومدقتي نأ اوعاطتسا

 اويلطو راصحلا رارمتسا موسفتأ سرفلا مكس نأ الولو ؛ دادغب نم

 ةقطنم ححبصأ نأ كلذ ةجيتن تناكو ع مهدي ىف دادغب تعقول ملصلا

 مبعابتا نمعباتل تيطعأو مهل ةعضاخ هبش ةيناملسلا

 دوعيو شعتنت دالبلا تذخأف .تأدهودوادإكلذدعي رومآلا ترقسا

 ناكو , رادتقالاو بهاوملا نم ريك لع لجرلا ناكو ء اهواخر اويلأ

 سكر جا نم مدخ هتمدخ ىلع م وقي .هسفن ةفيلخ ا طالب عراضيارهاز هطالب

 نيدلا لاجر ةومصو ءايلعلا هسلج رضخحو باشلاو للخلا لجأ ىف

 ريثك ىف هيأرب عانتقالا ىلإ مهن ىهتنت ةشقانم ةديقعلا رومأ ىف مهشقاتيف
 كوكركو ةرصبلا ىف هل نوعباتلا قارعلا ةالو ناكو , نانحألا نم

 نوسوسي هعاتاو هوةظوم ناك كلذكو ع هنوفاختو هنويهرب نيدرامو

 (ءارزولا سيئر لداعي بصنم ) ةيبكلاناكو . هنم اظوخ ةنامأب رومألا

 لئابقلا لثم برعلا باب مبنيب نمو نيراشتسملا نوببشي ) نوبساحنلاو

 سيئرو سلجملا رس نيمأو رادرتقدلاو ناويدلا ءاضعأو ( هيرعلا

 نوموَقي تاوغالاراكو ملاصملا ءاسؤرو نيريدملا رابكو ءافصولا

 رايك ناك ام لشم ىلع صاخ لمعب لكوم لك: ةيصخشلا هتمدخ ىلع

 ميكيلم ةمدصخ ىلع نوموقي :فارشالا ناك ْذِإ ء نوامعي كولم لا

 مدقتوأ ةحوزملا وأ ةاودلا لمح قرش ىلع لوصحلا ىف نوسفانتيو

 قارعلا تاورسو ةموكحلا لاجرناكف : سابللا ىلع ةنواعملا وأ ءاملا

 مهنم ناكف « كلذ ىف نوقانتيو دواد ممريمأ ةمدخخ نومساقت

 بوكر ىلع فرشملاو ىولحلا مدقمو ةوبقلا لماعو باشلا نسزاح

 دوولد طالب



 بئارضلا ماقنن

 دواد دوم

 ةمانأ لوأ ىف

 لاح و برشلا ءام]ماعولاستغالا ءامسراحو طسبأبحاصو ريمآألا

 دجوتال ىلا فئاظولا باحصأ نم ءالؤهريغو ةيارلا لماحو كب وشلا
 ريبك ىنك رج سرح لجرال ناكو اذه. .اقللاو لهاوعلا روصق ىفالإ
 ريخآلا اذه هل بلج دقو . دوادو نامءلس ةيانعب اماظنو ةوق دادزا

 اشابلل تناك كلذكو . اهرطخ احل ةبرحةأره عبصأف نييوروأألانيملعملا

 .ثيحح ءدالبلا لهأ نم دنواللاو ةيجبطلاو هي راشكنالا نمةميظعتوق
 ةاح نم ادج ةيبرق ةايح اي راك ًادواد نإ انلق اذإ .ىطخمال

 .هسفةفيلخلا

 نولسري نيلصح ديرىلع دالبلا ءاحنا نم عمجبت اشابلا لاومأ تناكو

 عمجي مهضعب وهتحات ئارض مزنلي مبضعب :ىحاوتلا فاتخم ىلإ هلبق نم

 ضعب ىللعو ةلمج ىحاوتلا ىلع ةردقم بئارضلا تناكو ءاشابلا باسحل

 اوربعوأ مبعرز اوقس اذإ الام نوعقدي نولهآلا ناكف:ىدارف دزاوملا

 ناك امم ء أكرم اورتك أ وأ اقوس اولزن وأ ةعاضيب اورم وأ ًارسج

 ىوكشلاب نوبجوتي اوناكفةريثك نايحأ ىف مهلع لقثيو سانلاقهري
 1وناك نيذلا ةابجلا ىذأ نم اه.ماصتعالل اهسقن ةناتسالا ةموكح ىلإ

 . ردانلا ىف الإ نوعمجي املك دادغب ةنازخ ىلإ نولمحال

 ناك ىذلا هجولا ىلع ى احلا ةمهم مهغي نكي مل لجرلا نأ ودبيو

 ٍدقف - ريثع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف هرصع ىف هيلع مهفت نأ ىغبنب

 ةيتامشلا ىلإ اهف ًابصتم مك احلا دهج ىراصق ناك ىلا مايإلا تضقنا

 نيب تقولا قافتإو .ءامدتلا عم ردنتلاو ءاذعلا ةشفانمو ةفئاصلاو

 « نيمزتلللاو عابتالاو مدخلا ىلإ سانلا رومأ اكرات « ىراوجلاو ناجما
 «نولوقي ا « ديبعلا قتعو نيجللا تابه » ىلع ركشيل ىك احلا دعي ملو

 .نمزخآ انول ريدقت لقأ ىلعلجرلا نم بلطتت مايآلا تناكامنإو
 ديك نم اهيوح كاحي ناك ام ىلا نطفت نأ نم دالبلا نكت يملا



 ل

 ىلع ىرخألا ةيبوروآلا ىوقلاو زيلجنالاو سورلا بنا نم رييدنو

 . مومعلا 5

 حضنتو قارعلا وحت زك رتت تذخأ دق ةييوروآلا نيعالا تناك
 نيئالث تاركذم انيدلف » رشع عساتلا نرقلا علاطم ذنم هيف اهتاباف

 اريسي ًاءزج الإ اوسيل .الؤهو ع نيحلا كلذ ىف دالبلا اوراز احتاس

 نف « دنهلاو ابوروأ نم نيليقم مايآلا هذه ىف قارعلا اوراز نم
 دق نييسنرفلا نيلمركلا نايهرلا نم رقت ناك ؟مي.. ةنسم

 راجت ضع. ماقأو « رئانوي ىلام لجر كللذك اهلزنو ع دادنب ىف اوطح

 ىف دنهلا ةكرش نم ًاطابض نولبقتسي اولعجو لصوملا ىف ةقدانبلا

 محل عطقنيال راتتلا ناسرف ناكو . ةيحان ىلإ ةيحان نم داليلاب ثرورم
 ع هسفن اشابلاو لصانقلا ريراقت نولمح دادغبو ةيتيطتطسقلا نيب ريس

 قيرط نع بلح ىلإ دادغب نم ماظتتاب ىضعي دنهلا ةكرش ديرب ناكو
 ةيريرجلا ةشقالا ةرصبلا ىلا نولمح دنحلا وحالم ناكو .ءارحصلا

 اهعئاضبو ايناملأ نداعمو ع ةيزيلجنالا ةشقآلاو انرف نم تالمخملاو

 نيدلا لاجر طشنو "7 « اكيرمأ نم ركسلاو ايميهوبو انيف جاجزو

 ىلا ةسايسلا لامعأ ضعب نول واني .اوذخأو «نوبلاطيالاو نويسنرفلا
 تذخأ اذكهو , هتلودلةيلصنقلا لامعاب ىسرف بهار ماق اك: مهدالب مهت

 اهيلع ناودعلا ضعب الإ اهقوعيال ؛قارعلا ىف دتشت ةيبوروآلا حلاصملا

 ةفكلا نييسنرفلل تناكو . نيحلاو نيحلا نيب دالبلالهأ نم وأو دبلا نم
 ماكح لكامايإ مهالوأ اك هتقث مهالوأف ءاشايلا نظنسح نمةحجارلا

 ؛ هؤايطأو هشيج وبردم مهنم ناكف ءماءالا كلت ققرشلا

 تنواعو ع ابلك فورظلا ءذه نم تدافأ دقف دنهلا ةكرش امأ

 (1) آمدوعءا عع, ©م 04 2, 3

 قارعلا ىف

 ةرهلا دنا قرع



 ا

 نكمي لالقتسالا اذه نآل ء مهل حالسلا ميدقتي لالقتسالا ىلع كيلامملا
 لاعتساو ع م ون ىفاهرجاتم فيرصتوداللا اهمادقأ تيبثت نمامل

 لصتقلا ذخأ ليكارتاللا نماضارتعا ىقلتنأ ريغ نم رخاوللل اهراهنأ

 نيبو مهدحأ نيب عقو ادإ ىلاعلا بابلا ىدل ماكحالطسوتي ىزماجنالا

 ةرصبلا لصنق ناككلذك وءازاتمماركرملصنقلل لعج امم « ءافجةلودلا

 رومآلا رارقال طسوت امبرف:: اهماكمل رطخ تاذةيسايس تامدخىدوي
 نيبل.ملا.ارمأراغصنمامهريغوأ تي وكلا وأ طقسم ماح نيب واهيلا وني

 زيلحنالا مدق تذخأ اذكهو ءىرحبلا زيلحتالا فارشال نيعضاخلا

 ىلإ دادغب ىف ةكرشلا ةلاكو تلوحتقءىوةي مهئاطلسو دالبلا ىف تبث

 ىلإ كلذ دعب ةفيظولا تلوحت مث , ماد بودنم هيف مبيقي تباث زكرم
 رطخنوسحع هماكحو قارعلا أدب انه نمو . 14٠9 ةنس ةمئاد ةلصنق

 زيلجنالا لصانق ناكو « دنهلا نم قارعلا برق رثأو ء زيلجنالا
 فوآلا ريثت ةرهاظ ةبسأب دادغب نورمي مجعلا طالب ىلإ مهؤارفسو

 دادغيو ةرصبلا لصنق نأ ًارطخ اللا دازو , نيقارعلا سوفن ىف

 دالبلا لهأ نم ريبك سرحاممل حبصأ لب ع ةماقالادرجمايقتكمي مل

 همرتح ابابم ىزيلجنالا « ىثلآلا» بتاج حبصأ اذببو , دونهلانمو
 ةيفيطتطسقلا ةموكح نع دواد لالقتسا ناكو ؛ هردق هل ميقيو اشابلا

 ىفف ءابيفمهاطلس ةدابزو قارعلا ةموكحم دارفنالا نم زيلجنالل انكم قارلا فزيطنالانوتنوع

 ايوروأ ىف برحلا قكارتالا عم زيلجنالا اهيف كبتشا ىتلا تاونسلا 1

 ىف امانا نبب نوكتامىغصأك ةقالعلاتناك ١4١ 4ىلا 1817 ةنس نم

 نع ةفلتخم ةس اسهل لقتسم ريما قارعلا لماعنأك :دنهلا ف زيلجتالاو دادغب

 الو هدالب ىف زيلجنالا عماطم ىلإ دواد نطفي مو.ةيزك رلاةلودلاةسايس
 نم سجو ها مهنتأي ىضق 5

 ارشالو ةفيخ مهبناج



0 

 سودولك قارعلا ىف ريلجنالا ةلاكو ىلوت 007.8 ةتس ىلاوحو

 نم مظع بناج لع نأكو تكدسلتدع زردصعع 236 شتر سمج

 ىح قارعلا قىزيلجنالا ذوفالا ةب وقت ىلع لمعي لعجفءرادتقالاو ةرابملا
 ناكف ع قارعلا ىف ةسايسلا ركرم ةيلصنقلا راد لعحي نأ ىلإ قفو

 اهلاوحأةساردلابيف نوعمتجيو ,دالبلاتاورسوموقلا رابك اهيلإ دفاوتي
 ةسايسلا ًازك رم دادنب تحبصأ اذهل وءنوئشلا نم مهمبسامف رواشتلاوأ
 تدخأو .ةيويساللا ةيكرتلا دالبلا ل كوبرعلا دالب وقارعلا ف ةءزيلجنالا

 سجوأ ىح ىزيلجنالا ذوفتلا ىوقي شتر ىضمو ٠ ةرصبلا لحم لح

 نولءاسقيوهنمىوكشلاب نوثدحتي !و.دب و.هيمأ م نمةفيخ هعمنمو دواد
 رتوتت قئالعلا تذخأ انه نمو , ابلك دوهجلاهذه دعب قارعلاب دير.امع
 اشابلاعراسف  افوشكمءادع تحبصأ ىتح امويف اموي شترو دواد نيب
 ,دادنبو قارعلا ىف ةيدنجالا تازايتمالا لك ءاغلاب طم. ةنس

 ديدهتو ةيزيلجنالا رجاملا لع بئارضلا ةفعاضمب كلذ بقعأو

 نيب جرحتت رومآلا تذخأ اذكهو , ىذآلاب اهلامعو ابسفن ةيلصنقلا

 ىلإ دادغب نم ةيلصنقلا لقني نأ ىلع شتر ممص ىتح اشابلاو زيلجنالا
 ءادعلا غلبو , هيلع ضبقلا لواحو كالذ نم اشايلا هعنف انتقم ىابمي

 ,ءادتعالك ةمواقملدونهلا نم همدخ دعتسي شقر لعج اغلبم نينناجلا نيب

 اليوطانمز امنا جرخلارمتساو « ةناجهلاو دنجلاب ةيلصنقلا راد طاحأو

 دنهلا ةموكح تلخدنىح ,دادغي ىف ةيلصنقلا راد ىف نيجس هبش شترو

 قئالع ثبلت ملو 188١ ةنس هلبس لخاف رمآلا ىف ةناتسآلا ريفسو

 لصنقلاو اشابلا نيب تداع نا دولا

 ؟قارعلا ىف مهمادقأ تييثتل هلك دبجلا اذه نولذبي زيلجنالا ناكاذامل

 اذه ررببام هذ ةراجتلا حابرأ نم كاذ ذإاوبيصي مل مهنأ ادج عمضاو

 نع ءىنت نكت مل دالبلا لاوحأ نأ كلذك مضاوو : ثيثملا نعسلا

 ريلصال مد تاب

 ريلجت الا مانعا بابسأ
 قارعلاب



 دنهلا نيرلع

 | ا

 اهتايلصنق ةباحح فيلاكتو اهوكش ىف لخدتلا دهج ىواسي لبقم ءاخر
 اوناك نيذلا زيلجنالا نيثحابلاونيفمشاكلا تاقفت دسي وا عابتالاو دنجلاب
 ثاحاب نوموّقيو ماي الاهذه قانادحوو تافارز قارعلا ىلانودفاوني
 ةيزيلجتالا ةييلعلا تائرملا وأ تاكرشلاوأ ةموك_لا ف لكت ةييلع وأ ةيئام

 نومتي اوناك زيلجتالا نأ الإ قبب لف . ةميسج الاومأو ًاريثك ادهج

 ىريكلا نفسلا عيطتست ذإ « دنهلا لإ روسيم قيرط هنآال قارملا رمأب
 لقتتنأ ىرغصلا نفسلا عيطتستو « برعلا طشو دنهلا نيب لقتف: نأ

 بلح ىلإ لاجل ا ىنع رجاتملا لمحت مث نمو تارفلاو ةلجدىلعأ ىلإ رجاتملا

 اي رطزيلجنالا ممر اذكه , الثماكع ىلإ - ضيبالارحبلا ىلإ بلحن مو
 هيلع ءاليتسالل حلا كلذ نم دهجلا نولذبباوأشنأ و ىدنهلا ىلإ اديدج
 ةساردلةبمسرلاةيفامكقسالا مهثوعب نوثعبي اوعرش اذهلو ع هنيمأتو

 .ةيراجتلا ةجالملاو نفسلل امهتيحالصىدمريدعت و تارفلاو ةلجددايم

 لفقأ ذإ ء رصم ىلع ةيسنرفلا ةلملا نامز ىلإ قارعلابماتهالا اذهعجربو
 قيررط لامعتسا ىلإ زيلحجالا رطضاف قارعلاو ماشلا قي مط نويسنرفلا
 نيسنرفا' ةماقإ لاوط لعفلا دنهلا ىلإ مهي رطاذه ل ظو. قارعلاو ماشلا

 ”مهنكلو.دلبلا اذه نمنييسف رفلا جورخدعب آنيح هنعاوف رصنا مث عرصمب

 قيرط ىلع فرشأو ىلع دمت ضمن نيح هب ماههالا ىلإ اوداع

 ةرشعلا لالخ ىفف « هيف زيلجتالا بقريو هباسحلهلختسيدخأو رصم
 ىلع رطخ رصم ةضهن نأ زللجنالل ادب رشع عساتلا نرقلا نم ةثلاثلا

 مهسفنأل نوثحبي و ةيحات نم اهتضهن نويراحي اوأدبفءسيوسلا قيرط
 ىف انلاب ًاطاشن اوطشن اذهلو ءىرخأ ةيحان نم ةديدج قيرط نع

 ةيفاشكتسالامهثوعب نولسرياوذخأ مث هناي قيسام ىلع ىلع ده ب رح
 توبيلا و © ءمصقاإل قزم رأَو 2 عومعوب 91 لبتول وكلا ةدايقي

 نيرماغملا نم مثريسعغو 18105 ة1نزمعط شنبل سوأبو 181110



 ا

 هلآ اوفخق قارعلاو دنحلا نيب ةقالعلا وفرع نيذلا نييرامعتسالا

 ههاوماو هقرط فيشكح نيلواحم مهحاورأو مد وبجب نورماغي

 . اهروغ ريسو

 ةيححاصو قارعلا قيرط ةركف ةبحاص ىه دنهلا تاموكح تناكو

 اهتتاعأو ء ددصلا كلذ ىف دبج نم ريلجنالا لذب امف لوآلا لضفلا

 دهجب كلذ ىف زيلجنالا ىضق . اهنفسو ابطاضو اهلا دتحلا ةكرش
 قيرطلا اذه ةاعد لوأ ناكو . باجعالا ىلع ثعبب مزعو لصتع
 ىذلا ىتسك . ر .سسفارق لينولوكلا وه هب اماهتهازيلجنالا رتك أو

 ناملربلا ف تراث نيحومدي نوتسرملب دروللاهل دم نيحلمعلاف عجشت
 نأو هلمع ىمك هدب ٠ هيلا وعدتو قارعلا قيرط ذبحت ةروث ىزيلجنالا
 نودب قارعلا قيرط فاشكتسا ىف ةيروطاربمالا ةمدخل هسفن مدق

 نافلتخم ةيزيلجنالا ةموكحلاو دنحلا ةكرش دجو هناآل كلذو . لباقم

 هسشعب ىف لجرلا عرشو , فاثكتسالا تاقفن لمحتي نم نيبعت ىف
 رخاوأ ىف غلاب سامحت طابضلا راغص نم نيسمخ عم ةيفاشكتسالا
 ةطاسوب..تارفلاو ةلجد ىداو قلمعلا. مب رصت ىلع لصح و ةنس

 ىلع ءاضقلل مايألا هذه ىف دبج هل دمختال ناك ىذلا ىنسني دروللا

 هتشعبو ىنسكل ديكي رخآلا وه ىلع دم عرش انه نمو - ىلع دم
 ةلجدو امهادحإ ناتي راخي ناتنيفسةئعيلل ناكو , هليس ىف ليقارعلاعضيو
 تقرغ ىتح لمعلا ىف اضف دماطءو:عو تارفلا ىرخآلاو 2ةعمنك
 ىف ةثعبلا تضمو . تارفلا ضوح ىف ةيلمر ةفصاع رثأ امهادحإ

 ىمذرفلا ةلاحرلا ناك َذِإ ء نييسنرفلا ديك نم كلذك ملست ملف اهلمعج

 زيلجتالا عماطم نم هلهأ فيخمو قارعلا لالخ سوي كاذ ة]هييناتنوف

 حالف اهءارو نم ودبي داكي ال ةبعص ةئعبلا ةمهم ل عج امم )١( مهيعاسمو
 دس تلل  حاشم

 ةيمالسالا دالبلا نم هريغو قارعلا ىف مبمادقا تييثلا دهجلا نولص اري اسِيأ نويسنرفلا نأكو )١(
 دف

 هجوت دنهلا ةموكح
 قارملا ىلا ريل الارظن

 فافكتس الاةكرح



 نوداس زيلحتالا

 كِيايلا

 كيلاملا لالحصا

 اب صب ء

 .نوكت ام هبشأ لاح ىف ارتلجنا ىلإ ةدوعلا ىلإ هتثعب و لجرلاب ىهنتا امم

 ْش ومصر ةنس ةلماكلا ةبحلاب

 ءالؤه ناك املاط قارعلا كيلامم نع نوضري ريلجنالا ناكدقو

 « لييسلا نيمأتو ناطلسلا ةرفو نم دالبلا ىف نوبلطيام ىلع انا وعم ممل

 قيلخ دالبلا ىف مءاقب نأوو كيلامملا ءالؤل نامأال نأ مهادب دقو اماف

 نا نوريو مهيلع نوريغتي او.دب دقق ع تاي وعصلا محل دجوي .نأ
 اوءدب مث نمو هبزحو دواد ىلع ءاضقلا ىضتقي مهعيراشم حاجن
 .قارعلا جارخإو مهيلع ناطلسلا ةنواعمليسلانوسمتليو مهيلعنوباقني

 اودجو نيح ىأرلا اذه ىلع ارارصا زيلجنالا داز دقو , مهيديأ نم

 نم مهل نكمي الو فشكلا مهل لهسيال قارعلا ىف كيلامملا مايق نأ
 . دنهل قيرطب ةصاخلا مهتاراتخاب مايقلا

 «لالحتالاو فعضلا قيرط ىف مبسفتأ قارعلا كيلامم ناكو
 ممدراوم نم داكوأ مطقنا دق ناك راغصلا سكرجلا دورو نال

 ق كاذ ذإ تطشن دق ةلودلا تناكو ء اجروج ىف ةلصألا

 ةلق قارعلا شيجلا ىف مددع لّمذ , ةيراثكنالا لع ءاضقلا

 اوناك نيتللا نيتوقلا 5 كيلالا مرح اذببو , هناج تفعضأ

 مساحلا راصتنالا دنبلا ىف .الؤه مهيلعرصنتا نأ دب ىحاوتلا هذهىف ريلجتالام مهعازن ناك انه نمو
 رظنأ «فورمملا

 املمعوع ظهوعممتعع (1) الهويدهعع و 0معمأ 1م متع

 وجع هععع كلب عمن عمفمعما 1ءومعمتو 0ع !"ةممغع 9

 (2 هاكر 2ده15,1829)

 (2) ا7مردوع لجدمد 1"[ملع ءهغالع ©هأأع طءةءولونعر

 مدع !ةاظوجربماع هغعاج الآعع 8ظمانهع 2 مدقأك ع8 3. 7015:

 «( وما 1844--1846)



 ميو

 نومدقم_كيلاملاىأ_مهنأ ا لج ربظىتلا ةظحللا ف كلذو . هيلع نودمدعي
 نوشيعي كلذىلإكيلامملاناكو . اهسفت ةلودلا عم ريخأ عارص ىلع اهبق

 .ىثم ايف مايآآلا عم شهلا ىف ادهج نواذينوداكيالو ,مهرصع ريغ ىف
 ىجراخلا ملاعلا نوئشب مات لهج ىلع هعايتأو دواد ناكدقف « هيلا اهله

 ناكويىسايسلا كسلا لاجر ونيحئاسلا ضعب هب مهكيني امال هنعن وملعيال

 «ةيزكرملاةلودلا نمةعضومالو ةطيرخلا لع قارعلا ناكمف رعيال مهمظعم

 لكمسر ىلإ يحلا كلذ ىف اوبتتا دق اوناك موق نيب ءالؤه شيعي هفيكف
 لك ريدقتو نيربنلا هايم نم عارذ لكس ايقو قارعلا ضرأ ىف ريتش
 آدومج هباحأو دواد دبي ل معن , هيف ةراجتلا نم جتني نأ نكمي ميلم

 همهف قح مهرصع نودهفيال أوناك مهنكلو , مدقتلاو حالصالا وحن

 دقق « هئانبأ عم ىثقلاو رصعلا كلذ ميفل مزاللا دبجلا نولذبي الو

 نكلو .هدنجل زيلجن الا .ابطآلاو هشيجل نييسن رفلا نيبردملادوادبلج
 ىغسيإ هنأيناطلسلاو نييوروالا عانقالىأ , ةقيقحللال ربظملل ناك كلذ

 اهل ديال هذهلثم لاحو ؛ اعرسمدترال رايخلا هل كرت دق ولو« مدقتلل

 « حالصالل مهدابج نامثع لآ نطالس أدب دقو ًاصوصخ ,لوزت نأ

 .قارعلا اهنمو اهلك ةلودلا ىحاون ىلع مهتاحالصإ اوقبطي نأ اودارأو

 ةددشم رهأ راجع هك فص رخا وأ ىف ناطلسلا لسرأ اذهل

 ىضق ىذلا بولسالا سفن ىلع قارعلا ىف نيراشكنالا ىلع ءاضقلاب
 « ىربك ةريح ىف رمالا كلذ لابح امابلا فقوف , ايكرت ىف هب مهيلع
 نوعشفهنوعفنيءلاحىأ ىلع هل نيصاخماون اكن يب راشكن الاءال وهنأ

 ع ةدحاو ةعفد مهيلع زيجأ وه اذإاضوع مهنع دجي داكي الو برخلا

 همهف ىدم لع ةحضاو ةهلالد لدت ةبيرغ ةركف هل ترطخ انه نمو

 لعاهزك ارهنمهشيج قرف مدقتساف « ةثيدحلا بيلاسآلاو حالصالل

 ةيراثكتالا لع ,اضقلا

 قارملا ىف



 لمعي دوط
 جالصالا خلع

 35ه

 عفتر م ناكم ىف عفادملاب اهنم نينقرف فقوأو :ءرصقرل] دادنب راوسأ
 ةءاصم مفادملاو ابيف نوبراشكنالا فطصا ىتلا ةحاسلا لع فرشم

 بارغتسابهوقلتفع عفترم توصب ىلملا موسرملا .ىرق مث » .مييلع

 ىلع ةرسح  هينيع ىف عومدلاو , اشابلا ضن مث ءبيذكتو
 اومضني نآبرمآف - نيصحلا ميدقلا مالسالا دنس ةيراشكن الا ريصم

 فنع ريغ نمو انهو . ميل لحتس ىتلا ةديدجلا قرفلا ىلإ مهعيمج
 تاباقتلادوتج نمىدتح لك بلق  دئاقلاريغت ريغ نمو « جبجض وأ

 ةيماظنلاقرفلا ىف همس لحس و . ثيدحلا زارطلا نم سأر سايل ىلإ ةقبلق
 تناك ىلا عفادملانم لجاجت حرفلا تاقلطع يما عمم مث.( ةديدجلا )

 حالصالا متاذكهوه« مالا ىعدتسا اذإ - رخآ ضرغل تعضو دق

 رارفو ةقيقحلا ىلع لياحتو ربظملا ىف رييغت ٠ .! ثيدحلابالقنالا متو

 رماوأ ذقن هنأ ىلإ نأمطاو مآللا دواد مهن اذكه ع ابنم كحضم

 قبلقلا لديتماو ةيماظلا ىلإ ةيراشكنالا مسا ريغ نيح.. ناطلسلا

 دواد ةيلقع ىلع ةلالدلا قدصأ انلديل هدحو اذه نإ؛ديدج سأ رساملب

 .ىاثلاد وم مم اطلس ىمارمل مك اردإو مرصع لئاسل ممهفو هباحصأو

 2«بءهبءعوقيدويسملا عدتساف ء رخآىربظمرمأب كلذ دواد بقعأ مث

 ىزيلجتالا يقملاراشتساو « ًائيدح أبي ردتقارعلا شيجلا بي ردتل ىف رغلا

 ءريلجتا ًايبط كلذك بلطو . ىتُش رومأ ىف روليات روجاملا

 هديدج احالس ىرتشاو « هدتج جالعو هجالعل ىامع نم

 : رئاخذلانمةميظع ريداقمو ىربكا نفس ثالث بلطو « دنجلا نمفلآل

 نأ ودسو ٠ هدعاس هب دتشي نأ نم ًارذح كلذ هيلع ريلجتالا ىأت

 ىذلا دوجللا رطخ سحأو هتدئاقو حالصالا ىتعم نمز دعب مهف !دواد

 (1) ةمدوءتععر, هم. كاع. ص- 0



 د اراب

 حئاسلاه .5ذ ام اذه قادصمو ؛ هديدج ةبجو هجتي أديف هيلع رصي ناك

 وحنوجتيدادتب قءىثلك هنانم ه. 2[. معو رتسملا ىزيلجتالا

 تاحالصالاو بيلاسالا ذاختا ىف ةبغرلا هذهو ع ابوروأب رثأتلا

 «ةيمهأرثك أىرخأح اون لواندت لب ةيب رح ا ةيحانلا ىلع رصتقتالةيب وروألا

 ىو. . نيليلانيرهلا نيذه ىف ةيراخبلاةحالملال خدي نأى ةيغر اشابللف
 دواد طشنو «)١(. ىمظع تاريغت بعشلا| ذهل ر دقي هللانأ سح أ ىتأةقيقحلا

 عقاصملا حاتتفا ىف ةديعب ةمه لذفءباجعالاىلإ وعدياطاشت رمآلا ىف

 قخأو:نانويلا نم آيئاتسب مدقتساو . فينج نم تالآلا بلجو

 طابض نمنيفشك:ىلا ىمارم نع لءاستيو دنحلا قيرط نع ثدحتي

 « امتح رضحتلاو ةوقلا ىلإ رئاص هنأب ءىني لجرلا ذخأو , ريلجنالا

 ىتاعمقامعاىلإ هركففب لصيالو موبلا هدحو ربظالل متي ناك اذإ هنإل

 نييسنرفلا نم هءاحصت نآل ,ًادَغ كلذ قرعي نأ دب الف حالصالا

 .انلج ًاحضاوأطس هيرظان مامأ ءىث لك طسب ىف اورصقي مل نانويلاو

 كشوي دواد اذبف . . نوكي نأ نورفاح زيلجنالا ناك ام كلذو

 دشأ ىف مو«ةيبوروآلا حلاصملا هجو ىف هءاوبأ لفقيو هدعام دتشي نأ

 ةكس حبصق ىتحو ,هبف وجلا مهل ولخت ىّح .قارعلا فاعضا ىلإ ةجاحلا

 نم مهفواخع تأدب مث نمو ؛ ابق مهدع بيقرال ةنمآ هقيرط نع دنبلا
 اوناعأ ارو قلقلا اذه ىف كارتآلا مبكر اشو « ىوقتو أشنت دواد

 فتاخلا رظن قارعلا لالقتسال رظنت ةلودلا تذخأ انه نمو هيلع

 ىلع اهمزع رقتسا ىتح ,هيلع ءاضقلا ف ركفت تأدبو ,نئمطملا ريغ
  نييسايسلا اهلاجر دحأ - ىدنفاقداص كلذل تبدنو « هيف عورشلا

 . علخلاب اشاب دواد نالعإو قارعلا ىلإ باهذلل

 ريا الا فوخم

 دوأد نم

 (1) 1827. 8. 11. عمهجعكب ]ونعصصمل ه0( جح ءعهالعمأع ةه
24 2.2 



 ءاضقلا ف عورشلا
 كاملا ىلع

 ا

 تطخ امن اكف هضرأ ىف اطخو قارعلا دودح ىدنفا قداص لصو ٠
 قارعلل اريذن همدقم ناكدقف  بناج لك نم تاليول!و ايازرلا هعم

 ناضيفلاوةيلهألا ب رحلاو ةعاجملاو ضرملا نم فاجع تاونسب هلهأو

 , دوكنملا رصنتلااهتقيلخ مايأ ةيمطافلا رصم ىف الا ليثم اهل قبسي مل
 لحو هعلخ نم قداص هيلع ىوطنا امفرعي دكي ملادواد نأ كلذ
 محل مَع هرمأ نم صالخلا هعابتا عم ربدو هترئاث تراث قحع ةذوتج

 لويمطدا ترطخاو , ةرشع امانأ دادنب ىف متي امو هوقنخو كلذ

 ىف داودل اوتيبو ةلودلا لاجر ىلع ةليحلا رجت للف ءاراوكلاب تام هناب
 مهلاغتشال ,لاحلا ف .ىشلعفاوعيطتسي مل مهنكللو , ءازجلا دشأ مهسفنا

 ةلودلا لاجرىبا كلذكو « كاذ ذإ ليع د#ت ردم بحاص عم عارتلاب

 اوضق  هشطب نم اظوخو هتوق نم ارذح  دواد ةاقالل ا وضبني نا

 ىتح « ةمهملا هذه مايقلل نم نم نولبقي ام ناطلسلاىلع نوطرسشي

 ىذلا اشاب اضر ىلع دم جاحلا ىلع مالا رخآ « ةصقانملا » تسر
 . سيك فال آ ةتس .اقل رمآلاب موقي نأ لبق

 دحا لسرأو ماقأ كانهوي اما ةنمم لهتسم ف اياح اضر ىلع :لزت

 امناكع ةيعاوط مبلسقلاب ةرغأت دواد ىلا ب ىدنفأ مساق # هلسر

 ىضمي دكي ملف لهم ىلع بلح نم كرحت م“  هسفنب هيلا ىضع نا فاخ
 انوعاطنأ كلذ هناكمقهتفقوأو هتعوردابنأ هيلاتمارت ىح للق ريغ

 لايشلا نمهتادلب ىلا للسقيو : كاذ ذا قارعلا باوبأ قرطي ناك اداح

 ليربا لحدكي ملف ,كلذ لبقدحا امه. عمسي ]ف نعوةدشؤدنجلا اًهباسم

 مهنيي مقافتيو اهلهألاتغي فخأو ءدادغني لزندق ءايولاناك ىتح ماعلا نم
 ىلوالا مايآلا ىف هنم تومب ناكف ,. سوفنلا ف بعرلا تعب ةجردب

 نم ةريخالا ماءالا ىفءابولا ةأطو تدتنشا مث ء مويلا ف نوصمخو هلام

 ضرملا فعاضو «فالآ ةعبس ىناثلا هفصن ىف تام ىح ربشلا



 بس الاله

 ةسمخ ىلإ دحاولا مويلا ىف تايفولا ددع عفترا ىتح ليلق دعب هتوق

 بعرلاةهراهلمشو توملا نوكس مالسلاراد لع مح انهو ءفالآ

 نفدلل مهاتوم زيبجت الإ ميل هال سانلا ىضمو , لماش عرف اهاتتاو

 لماع الو ءاقس قي ملف لامعالا تفقوو ء ضرملل مهسفنأ زيبجتو

 عهدوش ًايتوندحي لف ايراق دواد بلط دقل ىت> ءقيرط ىفالو رجتم ىف

 اوحبصأةمبلآ ىلعىفأو ءابولا مهدرشنيذلا لافطالابعراوشلا تصغو

 قوما نقد نع سانلا فك لي دعب وو , اماعط الو ىوأم نودجيال

 ةيقبلا نم ىآرمع بالكلا اف ثيعت قرطلا ىف ةاقلم مهتتج تخبضأق

 كلذ لع لاخلا تضمو ؛ مهاوق ضرملا كبنا نذلا ناكسلا نم ةقابلا

 تالئولا نأكع ديدج رشب قارعلا لهأ رذنت رذنلا تلققأ مث .ًانيح

 ! لب ؛ محازت ةلجد هايم تليقاف , مقافتم ءابوو مجابم ودع ايفكي مل

 عفترت ةلجد هأيم 18١ ةتسليربا نم ةريخآلا ةرشعلا تدهش دقف

 دادغي ىرغأف عفدناو ءاملا هنم ضافق ءهموق مالآب هردص قاض امئأك

 ضرملانوعليقأاعأكءديدش ًارصحابلهأ رصحو ابعراوش ىف ىنطو
 مم * ةحلقلا نآينب ىعادتو عاملا مامأ رابنت ةيدملا راوس أ تذخأو,مهيلع

 ايعم لمحتو« فالآلاب نك املا مستكت ةنيدملا ىف هاومألا تعقدت

 بئارز راوسأ تمدهتويرارفلا نع ض رملامهكسمأ نيذلا ىضرملا ثثج

 دقو عراوبثلا قى برضت تضمو(«ةدراش تاكملاب هليخ تجرقعاشانلا

 حمقلا نزاذع مئاعد تراهناو ءابتوطب ىلإ اهرمخي ءاملاو رمآألا ابعور

 ةنسليربا ماتخ ىف تاليولا تفرشأ اذكهو اهباونأ ىلع تحتفنان

 لك أ دقو « توما تاركس ىناعت ىهو ديشرلا ةنيدم ىلع ومالو ةلس

 نركسو بارخلا ةشحوالإ اهيف قري ملوكهناينب ءاملا لك أو اهلهأ ءابولا

 !بايعهيطغي بارت ىلإ اهيفام لاحتساو ع ٍباببلإ

 ملو ءىش لك مده دقل ع هيلع صرح قارعلا ىق دوادل قب اذامو

 ناضل - ؟

 ميدو



 قيرحلا +

 ا ميتا

 مساق لخد يلف. اضر ىلع ةمواقم ءانع قحتسي ايش بئاصملا هل قبت

 لمحيلو ًآريضالو ةمواقم دجاوب وه اق .دارأ ةحان ىأ نم ةنيدملا

 دراطسأودواد لآ نكلو ؛ ابلخ .انعوحتست اهنأ دج ونا اهلك ةعاضبلا

 نم ادبام مث ادب نأ دب ميسقتأ اولي نأ اوعيطتسي م

 ,مماقملإ اوضف , ليجعو رمش بارعا نم هعمنمو هدنجو مساق ةدش
 رستسل .املا دكي مل مث ؛ محل مل َئد اديدش اراصح هورصاحو

 امي ىنمو .اهدمخت نمدجيال ةدحد وادرصقفف نارينلا تعلدن!ىحاللق

 ديزتق ناضيفلاهارمىفةعزفملا اهٌواوضأ سكعنت وو ةرومطملا ةنيدملا.ىضي

 هقاملع نارينلا تتأو ءميظعلا دواد رصق قرتحا اذكهو ؛الوهرمألا

 رمآلا نأك اداسف دليلا ىف نوثيعي مساق دنجو . ىلاوغو فئارط نم

 ضر ىلع لصوو ؛ دواد نععافدلل اوصو مج سانلا راثقإ ميينعي ال

 دلبلا نع هنودري دواد دنجو دادغب لهأ ”مهف « ءانثالا هذهىف هشيجب

 نأ ءابولا تافامنولككي سانلا ماق اذكهو « اهراوسأ ىلع هنوكسميو

 ةرشع هادم لاط عارص , نينتاجلا نيب فينع عارص أدتياو  هعنصي

 هيلإتثعبف اضرولع قيفوت نمةئاتسالا ةموكح تسّني ىتح عيباسأ

 ةنيدملا نع دادترالا نأ لجرلا دجوو . دادغب نع هفرصتو همدقتست

 .ةميئعلا لمأ لع الإ هلوح فافتلالا للع نوصر . ال هدنج نآلع لاحم

 كاملا 0 دجوو ا 07 ىدادعب ىف

 راعلا هدب ىكمو ما اضوق ملا لع رمأآلا رخآ 5

 باوبآلا هل حتفت لف ء هسفن مسي نأ بلطو اهباوبأ قرطو ةعلقلا ىلإ

 نوقلي ىلاتلا مويلاىف دنجلاهءاج ىح ثملو ,اهلخدف ةبيرق راد ىلإ ىضف

 ًاياحتلا نالجرلا لدابت قبح اضر سلجب ىلإ هوذخأو ؛ هلع ضيقلا



 ىلاةدلبلاعراوشف نامآلانونلعي نوداملا ىضموء أيوس ةوبقلا ابرشو

 . اماطح الإ ابنم رهدلا تايكن قت

 ىرديال وهرةينيطنطسقلال خدف ءايوروأىإ كلذ دعب دواد لسراو

 ماع وحن قب ثيحهتر سأع م ةسورب ىلإ كلذ دعب ىفن مث ع اريضم هسفنل

 هاقبقساف« ةديدج ةحفصلجرلا ةايح ىف بتكن نأ ريداقملا تدارأو

 تطاحأ ىتلا ةبيصعلا تامزالا ىف هنم ةدافتسالا لمأ ىلع ةلودلا لاجر

 نملمعلا ىلع لبقأو تيثملا هضرم نم لجرلا قاعتو ع كاذ ذإ ةلودلاب

 م« ةناتسالا ىف ةلودلا سلجم ًاسيئر نيع مث ةنسوبلل ايلاويقأف ديدج

 ماتخ ناك مث ع هسورب ىلإ مث ةرقنأ ةيالو ىلا )مسو ةنس ىلاوح لقت

 ا ذإءهيضاموهتناكءعاريدج هتاح

 وتساالجرلاىضق كانهو ةرونملا ةتيدملاب نيفيرشلا نيمرحلا سراح

 ضرعتسي فيرشلا مرحلا بناج ىلإ ليوطلا هرمع نم ةيقايلا ةثالثلا

 هافاو ىح « تاليولاو دجلاو ثادحالاب ةلذاحلا ةليوطلا ةاحلا هذه

 ١مو١ ةنس هلجأ

 تراصدق مهتدايق تناك؛ قارعلا كيلامةياهنباءاذي]دواد توم ناكو

 ىف اضرولعب رقتسي ماقملا دكي ملف ءكب حلاص وهودواد عابتإدحا ىلإ

 ًارصح مر صح كاتهو ءاهف لزن ىتلاءراد ىلإ كيلاملا اعد ىتح قارعلا

 نع مهونفا ىتح مهيلع اودتشاف «نايلألا هدونج مهلع قلطأو ًاقينع
 -ليخلا كي انسي سيدوهناصح ىلع نمقلأ هسفن كبحلاص ىت> مهرخآ

 ,ناكم لك ىف كيلاملا ىلع ءاضقلاب ناطلسلارماوأ سانلا ىف تعزوو

 ىلا ةئفلا هذه ىلعءاضقلا مت اذ. وه رثأ مهل دعي مل ىتح سانلا مهعبتنق

 « قارعلا ىف ىطسولا روصعلا لئالد نم قبام رخآ اهدوجو ناك

 دواد لوع

 كيلا ةياجن
 قلرملا ىف

 كيما ةحاذم



 دحمي كارمالا ناطلم

 قارعلا ىف

 نم ديفتس قارحلأ
 ةلودلاةريظح لاه دوع

 سس اب سس

 تاونسب كلذ لبق ةناتسالاو ةرهاقلا هتأرام دادنب تأرو

 ١ هدف

 ىف هلع ترجام فلاخم وحن ىلع قارعلا ىف رومآلا ترج اذه
 ةلودلا ءارجأ لك انيأر دقف ء نيحلا كلذ ىف مالسالا دالب نم هريغ

 اهاندج و وءةلودلاناطلسلةعضاخ رشع عساتلا نرقلا علطم ىق ةينامثعلا

 ابليس دخت اهبوعش تأدب دقو ناطلسلا كلذ ىلع ةجراخ هفصتنم ىف

 رصم انيأر اذكه .داليملاو .وشثتلاب اهتايموق تأينأو لالقتسالا وحن
 ناطلس نع القتسم ناكدقف قارعلا اماف , اهريغو ناقلبلاو ماشلاو

 ةنس اهئاطاسفف الخاد هب اذاف رشع عساتلا نرقلا علطم ىف ةلودلا

 مايآلا هب تمدقتايلك ًاروبظ هيف دادزي كارتاآلا ناطلسب اذإو .ء معو

 ةرصيلاو دادغي تناك 88٠١٠ ةنس ىلاوخل « رشع عساتلا نرقلا ىف

 تناكو « اناطلس الو ةعاطةلودلل نوفرعيال ماححدي فبلح و كوكركو

 ناطلس تحن لصوملاو روز رهشو نايابو ناذميك دودحلا تايالو

 ىف امأو ع ةلودلا ناطلس نع ادعبو الالقتسا رثك أ رئامشع ءاسؤر

 اشابلا ءاول ىلإ ةعومجةعبراألا قارعلا تالايا دحين انتاف وهو. ةتس

 ةفداص: ةينو رهاظ ناطلسي اهكحي «ةيتيطنطسقلا لبق نم نيعملا ىكرتلا

 قارعلا دادزا املك تاونسلا تمدقت اكو ءامامت ةلودلل ابعاضخال

 ثيح « ةينامعلا ةلودلا ةرطيس لئالد هيلع تربظو , ةعاطو ًاعوضخ

 وضخ ةناهْعلا ةلودلا.ارجأ رثك أ ناك قارعلا نا انلق اذإ .طخمال

 . ىربكلا برحلا ليبق ىلإ ةيناهثعلا ةلودلل ةعاطو ناطلسلل

 ملوأ : بابسأ ةدعل , هيلع اريضال قارعلل اريخ ناك كلذ نأ دبب

 ناك لب « نيحلا كلذ ىف ىوقوأ لثن دق نكي مل «ىقارعلا بعشلا» نأ

 سرقلا نيب حوارتي المأو ءعماط لك فدهو رماغم لكعمطم داللا



 ع نال

 « قخيال عشحجي ارتلجتاو ايسورلا اهيلا رظنت ةمينغو , كرنلاو برعلاو

 ال اريضم دالبلا هذه ىلع كارتلا ناطلس فعض ناك فيك انيأر دقو

 تاللودلاهذ_ ههنفبرتحانادم اهابإ العاجو « ةيضاملا تاوئسلا ىف

 وأ قارعلا ريخ كلذ ف نوكم نأ ريغ نم « هيف ناطلسلا ىلع عزاتقتو

 ىذلا ءاقشلاو رتاوتملابارخلاو غلابلا ررضلاب هيلع كلذ داع لب « ةدئاق

 جورخلاو لالقتسالا هبش نم هلاح ىلع قارعلا ىقب دق ولو . ىبتتيال

 نيب عازنلا: نآل , اريثك اعيش ىذألا فوتص نم ىقلل ةلودلا ةعاط نع

 ناكف ,ةداوه فرعتال ةدش رشع عساتلا نرقلا لالخ دتشيس :لودلا

 امأ ءررضلاوىذألا هب دادزي مث نمو ,فعاضتيس قارعلا ىلع اهعازز

 حورل بفض أ

 دالبلا ىف ةيونعملا
 كلا ذا

 كارثالا لوخد -

 هيحيقرفلاةءاطق قاثو , راطخالا هنع قنو هتمآ دقق ديدج نم ةلودلا نايك يف هلوخبد

 فصتنم ىلاوح نم حبصت تأديب ةينناهلا ةلودلا نأ بابساآلا فه

 ةمرتحم ةلود ىأ «ةبوروالا ةعومجملا ىف اوضع رشع مساتلا نرقلا

 لوخد ناكف« اهمامز نم ءىش ىلع ءادتعالا لع ىرخأ ةلود ؤرجت ال

 لود نم عمطم ىأ نم هل انامض ديدج نم ةلودلا نايك ىف قارعلا

 أدغو سيراب روم دعب ايكرت ركرم نم قارعلا دافتساف « ايوروأ

 هذه ىف هيلع ءادتعالا ىلع ةيوروأ ةلود ؤرجتال انومض» هلالقتسا

 كثلاثو . ىذالاو ءادتعالا نم اهلالخ ةفيعض ةلود ملت مل ىتلا ةرتفلا

 فيلاكتب هل لبقال اريقف ًاقيعض كاذذإ ناكقارعلا نأ رومالا هذه

 ةغلابلا ةققنلاو ريثكلا لالا ىلإ نيحلا كلذيف اجاتحم ناكدقو < هسفن

 امو عافدلاو ةراجتلاو ريمعتلاو نمالاو تالصاوملاو ىرلا نوئشا

 ملول هلك كلذل مزاللا لاملا ىلع لصحي قارعلا ناك ف يكف « كئذ ىلإ

 ضعبي هنع موقت« ىلا ضعب ةينغ ىلا ضعب ةيوق ةلودل ًاعبات نكي
 تانسح نم ةنسح كلتو . تاقفنلاو فيااكتلا نم هنع رجعي ام

 ناف « اهيلا مامضنالا لئاضف نم ةليضفو ىربكلا تايروطاربمالا

 لودلا عماطم نم

 قارعلار قف م
 كادنا!هقعضو



 ماينالا ايازم
 تاي ووطأ ربم“الل

 ىريكلا

 ىلاةجاع قداللا-ع

 رارقتسالاو ءردحلا

 تاع زن لع اضقلا ه

 قرئاشلاو لئابتلا
 لاصفنالا

 ا سا

 هل] مامضنالا نم ابلك ةدئافلا ديفت ةريغصلا ةفيعضلا تاليودلا

 اذإ اهلاح برطضي و فءضتو « لوحلاو ةوقلا تاذ تايروطاربمالا

 سأ اذهو ءابسقن تاقفتب موقت نأ ىلع تديرأو اهسفنب تدرقتا

 ةيروطاربمالا مامز ىف ةلخاد تناك ىلا ممآلا لاحان راق اذإ هظحالن

 ةيروطاربمالا » نأ ظحالتف ء اهدعبو ةيروطاربمالا مايأ ةيواسفلا

 ,ىف ىربكلا عيراشملاب مايقلا ىلع ردقأ تناك « ةسدقملا ةينامورلا

 .نأو. ةريغصلاتالودلاهذهنمةراجتلاوةموكحلاو عافدلاو تالصاوملا

 بتم ةيروطاريمالا لظ ىف اشيع دغراو الاح نسحأ تناك الثماقلا

 اك افول_وكيشتو رجا كلذكو «مويلا اهلع ىه ىتلا لاحلا هذه ىف

 ةيروطاربمالا نع تعرفت ىتلا تاليودلا ةماعو افالسوغوبو

 تادامتعالا هلسنف ةلودلا ةريظحيف قارعلا لوخدف , ةميدقلا ةيواسفلا

 هتينازيم للع وبرت ةننازيم نم ةدافتسالا نم هنكمو , ىربكلا ةيلاملا

 ةدافتسالا هل حاتأو ىربك شويج ةبامح ىف هلعجو , ةفعاضم افاعضأ

 ىف قارعلا ىف ةرفوتم نكت ىل ةردقو ةيافك ىوذ لاجر ةريخ نم
 ىف نيحلا كلذف تناك دالبلا نأ بابسالا هذه عبارو ء نيحلا كلذ

 تامزآلا ءاتنع نم يرتست ىتح .ودهلاو رارقتسالا ىلإ ةجاحلا دشأ ىف

 ىف برطضت ابلئابق تلظل اهنأشا تكرت دق ولو ءاهتاليوو ةيضاملا

 امأف ء ءوس دالبلا دادزتو ًاقعض دادزتق امبنيب ايف برتحتو اهيحاون
 ىفاهتيثأو برحلاو ديكلا نع لئابقلا كسمأ دقف ىوقلا محلا اذه
 <« قارعلل اديدج اًنعب اذه اهنافتلا ف ناكو : ةعارزلا لإ تتفتلاف اهضرأ

 سماخو: ءاوسءاوس رصمك ةعارزلاب ايحن ىعإرز رطق قارعلا نآل

 - ىرتس ؟ - لمع دق ىوقلا محلا اذه نأ ًاضيأ بايسألا هذه

 نآذإ,رئاشعلاو لئابقلا سو فن ةمئاق تناك لا ةيلاصفن الا تاعزنلا لتق ىلع
 .هتضمو ابتيحان ىف لالقتسالا اهب لاط دق ناكل ثابقلا هذه نم الك



 انما 0

 ىف دالبلا ةد حو قرفت اذه ىنعمو « اهتحانب لاصقنالاب الإ لفحتال

 ةبرضق امئعلا كلا ناكف ءابيقدحتنأ الآي رورض ناك ىلا تاوتسل#

 « ةدحاوديلابلك هحاونعضخأ هنأ ذإ « ةيلالقتسالا تاعزنلا لع ةيضاق

 - لوألا ةرملل_رئاشعلا.اسورسحأو روبظلاىفقارعلا ةدحو تأد

 ءامعزلا ءالؤه بولق ىف أشنت تأدبو دحاو ندب ىفءاضعأ مهمأ اذهب و

 كارلا نأ كلذ لع ناعأو ءديدجلا دحاولا نطولل بحلا رعاشم

 وحن نوحتياوذخأ لب ناكاك تالاياعبرأىلإ امسقمقارعلا اوكرتي مل
 او ءاول ىلإ هلك هعمجو هديحوت

 لاوز نيب عضقتا ىتلا تاونسلا ةيمهأ عجرت بايسالا كلت ىلإ
 بعشلل ةءاضحلا تاوتس ىهق « كارتالا مخل قارعلا ةدوعو كيلامملا

 ىصلل ريخ بالا ةياعر نل ءبويعو .ىواسم نم اهفام ىلع قارعلا

 قل : هسفنب رعشي الو زيع ال ثدح دعب وهو هاعرت ثداوحلل هل م نم

 ءاكذلاو دقوتلاو هفاصحلا نم ىصلا غلب امبمو باللا ةلاح تناك

 ىلع ةيزيلجيالا - ةيوروآلا عماطملا نأ اهتيمعأ نمادك أت انديزيو

 ىف ًادج ار يطخ الكش تذخأو تحضتا دق تناك - صوصخلا هجو

 نيربتلا فشك زلجتالا ثوعبل مه نيحلا كلذ قف « تاونسلا هذه

 بقعأو :ةماعقارعلا دالبلو اممل تاروصملا مسروع امهتيئامةساردو

 جيلا نم لقنلا ىف اهلامعتساو نيربنلا ف ةيراخب ةمظتنم نفسر يبست كلذ
 اوطشتي لولو كلذل كارتآلا لامع نطغب ملولف « رمح آلا رحبلا ىلا ىسرافلا

 ةران ةيزيلجيالا تاكرشلا لع دادتشالابو ةرات هتسقانمب هيلع ء.اضقل#

 آك هقنختو قارعلا ديقي أدبق ةيحالملا طوطخلا هذه تحبصآل:ىرخأ
 ةراجتلا تناك كلذك ء كلذ دعب رصم ىف سيوسلل ةانق ثحبصأ

 سايس اماهتهاعبتتسا ًاعاسقادالبلا قعسقتو مظتنت تأدب دق ةيزيلجالا

 نوحلا كلذ ىف كارتآلل أمبات قارعلا نكي مل ولف , ريطتالا بناج نم

 ايرلداق أ رعلا ديحوت

 ريلجتالا طاع
 داللا ف

 ةرطلا نعلا

 نيربتلا ىف

 ةراجتلا طاشن

 ولرملا ىف ةب زيلجت الا



 ةيلعلا ثوسبلا
 قارملا ىف

 تا
 , هلوع

 قئالعلا .وس

 ةيلعلا ةودلاو رسمراقنعي
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 .قيرطلا اذه نع ناتسخولي ودنهلا اوعلتبا اك ةتيه ىلع زيلجنالا هعلتبال

 .نيبرساحلا عازنلا تاونس كلذك تا ونسلا كلت تناكو ء هريغ نعال

 قارعلا رظتني ىذلا ريصملا وه اذهناكو , سراف ىلع زيلجتالاو سورلا

 حضتا ماع ىضقنا املك: اذكهو. نامثع لآ ةفيلخ ةياعر ىف نكي ملول

 .قارعلا ناكول هب نوزوق ىذلا ربخلا بناوج نم ٍبناج نيسوروألل

 ىرتسو «هضرأي راثككسالل مهيعسو هب مهقلعت كلذب دادزيف ء مه ًاعبات

 .فشكلا ثوعبودي دحلاةكس عبر راشمب : مامهالا ةدايز ىف ًآاحضاو كلذ

 راثأن ع بيقتتلل ا رعلا 0 تاونسلا هذه ف تذخأ ىلا ىلعلا

 .هتلزع نم قارعلا تجرخأ بابسأ كلت لكو هيف ةميدقلا ةراضحلا

 .فصعت تناك ىنلا ةرطخلا تارايتلا ىرجم ىف ًائيشثف ًائيش هعضق تلعجو

 ةللو ةعداجلا' لع يدق ناك امو ءتاوتنلا هذه ىف ةلوذلا ةناسلاب
 .هل ودلا ىلإ هباسقتا ف ناكف ءةديدج ةأمح وحن وطخي دعب وهو ةلجاسملا

 ش ءاحتالا نم وحنىلع ًاظفحو هل ةياعر كاذ ذإ ةنايثعلا

 ِق ًاديور اديور ءوستقارعلاو سراف نيب قئالعلا تناك كلذك

 .سرفلاو كارتآلانيبةميدقلا ءاضغبلاو عازنلا بابسأ نآل ,تاوتسلاه ذه
 كلذ ءأمئاق قارعلل س هلا وزغ رطخ لازال مث نمو , ةمئاق تلازال

 ببست هقارعلاو سرافضرانيب لقتنت أتفتال تناك ةيدبنملا لئابقلا نأ

 .تناكو « موي لك عازنلل ًابابسسأ دج وتو ءاحل ةياهنال لك اشم اذهب

 قارعلا بوتج ىف ةسدقملا نك امآلا ىف سرفلا اهيعدي ىلا قوقحلا
 :مادعلاو شرحتلا ىف امئاد ًايسو كارتاألاو سرفلا نيب عازنلا عضوم

 .تاوشاي نم ًاريثك ًائيش ىذآلا نم نوقلي سراف راجت ناك كلذكو

 ماقتنالا ىف ريكفتلا ىلإ هرفحمو هاششلا ريث اذه ناكف ع قارعلا

 ةالولا ناك ام ةدح .ادعلا كلذ دازو « قارعلا ىفمه.رضب كرتلا نم

 مناك و .دادغب ىفهاشلا ةعاط بع نيجراخلا ءاويإ نم هنولعقي نويناْخعلا



 30 ا

 .ىتلا دودحلا ناذلب ضع ىلع عازنلا نع ناقكيال كلذ ىلإ نايحلا

 اضررلع اهجاهىتلاةرمحلا ةدلك ءبرعوسرفوأ سرفو كرت اهنكْبي

 الو « رئاسخلا نم كلذ نع متت امع اضيوعت ةاشلا بلطف ءو ممم ةنس

 ةدهاعم ىف أمَقتا ىحس رشلاب رذتي اقيقد نيبناجلا نيب فقوملا لاز

 بقعأ وءسراف مامز قةرمحملا ىقت د نألع 1817 ةنس ةناثلامو رضرأ

 دودحلا رب رعت سورلأو زيلجالاو كرتلاو سرقفلا نف ةنل فيلأت كلذ

 نيناجلا عماطم بيسي ةلأسلل حيرص لح ىلإ هتنت لف «نيدلبلا ني
 ىف سورلاو زيلجتالا طاشن كلذ بقعأو , فالخلا ىلع امعرارصاو

 ةلاحخلا رارقأب ىوتتا امم سرافو قارعلا نيب قطانملل ظئارخ ممر

 هب ترمتسا 1موو ةنس دفع قاقتا ىف ءىثلا ضعب دودحلا ديدحتو

 . نيح ىلإ امرعضوم ىف رومألا

 عبتتسا اروطت تروطتدق قارعلا ىف ةيزيلجنالا لاصملا تناكو

 ىمايسلا دالبلا لبقتسم ىلع رطخلا نم ابي ةديدج ةسايس زيلجنالا نم

 قارعلا ف ىزيلجتالا ىراجتلا لصنقلا ناك انييف : ريثكلا .ىنلا

 ءادتعالا فكو تازايتمالا ةاعارم ريغرشع نماثلا نرقلا ف بلط ال

 رثع عساتلا نرقلا ىف ىزيلجنالا مقملا حبصأ « راجتلاو لسرلا نع

 ًاسراحو «ةمخض لاومأس هر تاوذ ى ربك ةيحالم تاكرشل ًاعار

 .لودلا تحبصأو ءابتماقإ ىف لاومآلا ريلجنالا لذب ةفارغللت طوطخل

 قرشلا قاهتاير وطاربما نوئش ُث ىف ابتمالسو ابماق ىلع لوعت ىركلا

 ابيف ةيبلع تآيه ىلع اف رشم مبصأ دق كلذك ناكو ع قارعلا لي امم

 ةظقيب مهدوبجابوروأ ىف ةيملعلا سلا#ا عبقت ءايلعلا نم ةفئاط ابف

 نع ديدع ددع نع كلذ ىلإ الوئسم ناكو « نيميظع ماههاو

 تحبصأ ر خآ ظفابو « فلز تايفشتسملاو سرادملاك ةيريخلا تاسمؤملا

 آمدعءامع, © 3 12- 79-0

 هورّضرأ ةددأعم

 ةيناثلا

 قزياجنالا زكرم رو ولعت

 ق! اردلا



 ب ريع

 كلذك هتلود نكت ملو « ابسرحيو اهاعري ةئيعم حلاصم قارعلا ىف هل

 لاصملا هذه تداز موي ىضقنا املكو « كلذ ىلع اصرح هنم لقأ

 هضرأب نوثيشتي زيلجنالا تلعجو ,ةروطخ قارعلا ىف ةيزيلجنالا

 انه نمو « هيلع ءالبتسالا ىلإ مم ىدؤي بولسأ ىف نوركفيو

 ةظحالملاب اريدج ارطخ اروطت قارعلا وح ةيزيلجنالا ةسايسلا تريغت

 ةيزكرملا ةموكحلا ةيوقت ىلإ مهبفظومو كارلا ةالو ةمه تبجي نك

 ىلإ ابلكميتياتع تقرصتاف عامل ةيداحم وأ ةسفانم ةطلس لك ىلع ءاضقلاو

 مدقلا دفاتلا ناطلسلا ىوذ نم مهلا نمو رئاشعلا ءاسؤر ىلع ءاضقلا

 تقولا نم اعستم تاوشايلا دج مل انه نمو ,دودحلا نادم ضعب ىف

 ىوقأ ناك امبرو ءدالبلا ىف ةبوروألا تاحالصالاو ةمظناللا لاخدال

 وأ تاحالصالا هذه نومبقي اونوكب مل مهنأ كلذ بابسأ

 دالبلا لهأ ملعت ىف نوعرشي ممدجن مل مث نمو , اهردق اهنوردقي

 ىف اوركفي ملو ,ةديدج عناصم ءاشنإ ىف اوعرشي ملو , ًايدح املعت

 ء الثم رصم ىف ىلع دمج لعف م ةثيدحلا ةحصلا بيلاسالا لاخدإ

 ةدملا ىف ادج ًائيطب اريس قارعلا ىف حالصالا ةكرح تراس مث نمو 0008

 لمعلا أدبىذلا :اشاب تحدم مودقو اضر ىلع ةيالو نيب تضقنا ىتلا

 تاحالصإ ذيفنت ىف ةالولا أدبي مللب ء 1844 ةتسفف ىحالصالا جتملا

 ةيوط تاونس دعب ىأ اشاب بيجن دبع ىف الإ ديجما دبعو ىتاثلا دوم
 ٍملاعم نم قارعلا ىحاون ىف دبي لو . كيلامملا ةلود ىلع ءاضقلا نم

 نوئش نولوتي نيفظوملا ةيدنفالا نم ةمظنتم ةقبط دوجوالإ ديدجتلا

 نمامبف رثكأ اوناكاع رو « ةيوروآلا سيالملا نودتريو ةرادالا

 ذخؤي مظع ذخأم كلذو . امل اريدقت رثك أو ةثيدحلا ةراضحلل ممديغ

 نأ قارعلاكدلب قح ىففاصنالانم نكي لف ,:نيملا كلذ ىف كرتلا ىلع

 تناك ىتلا ةرتفلا كلت ىف بيعملا لامهالا اذ # هيف حالصالا لم



 دل ممول

 . اودع ةبرغلا ةراضحلاب رضحتلا وحن ابيف ودعت لودلا

 ةراضحلا مبف نع كارتالا ةالو روصتىلإ مجار كلذ ف بيسلاو |

 «هرومأ مييلا تلكو ىذلا دليلا لاح مهتابجاوا مبلبج ىفو ةيوروآلا

 قصاللخالا وأ محلا ىف ةردقلا نم ءىش ىلع نكب مل هسفن اضر ىلعف

 بيجن اهرومأ ىلو ىتح هدبعف اهبارطضا ىلع داليلا تلظف , هلمع ىف

 ةمواقم ىلإ همه قرصو ءامهف عسوأو هنم ردقأن أكف ىىىغ9 ةنمس اشاي

 بقلملا اشاب ديشر دمحم ليلق دعب هبقعأ مث ءدالبلا ىف ىنجألا ذوفنلا

  قارعلا ىلع دوعأ هنكح ناكو « هيقباس نم ًاريخ ناكف كيلزحي

 ىنعوةدشلاب مذخأف نيفظوملا ى..افم ةمواقم ىلإ همه فرصوو ريخلاب

 نورخآ تاوشب هيقعأو «قاردلا ىف ىرلا تاونق ءاشنأب ةديدش ةيانع

 (١ذرثأ اذ ًائيش محل رك ذي خيراتلا داكيال

 ديحوت ناكدقف مهمامنها قرغتساو ةالولا دبج دفنتسا ىذلا امأ

 مدقام لجأ كلذو ءايلعلا ةفيللا ةطاسل سفانم لك ىلع ءاضقلاو دالبلا

 ةعرتلا ىلع ءاضقلاف تاوشابلا دتشا دقف «تامدخلانم قارعلل كارتألا

 بقلم ااشاب دمج نكم وءليلجلا لآ لصوملاىفاموقي ناكىتلا ةيلالقتسالا
 لصوملا داعف همم ةئس دودح ىف مهئاطلس لعءاضقلا نم را دق ريب هجناب

 «سرافىلإىرخأ ةراتوركب رايدىلإ ةرات هنع لصفتي ال قارعلا ند ءنج

 ةميدق تويب محل اب ريف درفنت تايعاطقا ىلإ امسقم قارعلا ىلامش ناكو
 ءاضقلا ىف تاوشابلا طشنف , قارعلا نع ةلصفنم تاليود هنم تلعج

 ناورشو نيدرام ىف اهيلع اوضقىتح ءدحاوف ادحاو توببلا هذه ىلع

 قارعلا بونج ناك كلذك . ابيلا امو لبرأو ىثرسو تسداربو

 ىقتو( 1830) اشابقمانتو (١مج.) اشي قيقوت دحأو(ههمو) اشاب ىرون ىفطمم م ()
 ىتحرداق لاوب انوهرم قارعلا حالصا لظف «دالبلا ةجاع ءالؤع نم دحأ سحبلو ع الب نيدفلا
 كتيدحلا قارملا ىأاشان تحدم ىلأ 0454 ةنس روم"لا تراص

 يه(

 اضر لع

 اشاب ديشر دمج

 ليلجلال الع ءاضقلا

 لصوملا ىف



 مما

 نمو اضر ىلعلزي ملف « رئاشعلا لاجر نم ةطلسا ىوذضعبل ةمعط

 خياشم لامأ لك ىلع اوضق ىتح دوبجلاو تالا نورتاوب هالت

 ىلإ قارعلا بونج داعو «لالقتسالا ىف امهريغو ءاليركو فجنلا
 . داحتالاو ةعاطلا

 لطشن دقق ع موختلاو دودحلاةتيعمةيسامس ةدحو قارعلا حبصأ اذاذ لئابقلا ةلكشم جالع

 ةدحاو ةيحان ىف رقتست ال تناك ىتلا لئايقلا ةلأسم جالع ىف ةالولا

 قزرلا لئاسو نم اهلااهو ةعارزلا ةرشا.م نم دالبلا لهأ نكمتالو

 رارقإن م ةموكحلا عدمت لئابقلا هذه تناكف ء ضوبنللده؟ ىذلا' تلا

 «ةيزكرملا ةموكحلا م اوآلعوضخلاىأتو تالصاوملا قوت ندآلا

 تمادام مدقت ىأ ثادحإ وأ حالصإ ىأب مايقلا روسيملا نم ىكي لف

 هناكوب ءالعتسالاو نايصعلاو لالقتسالا نم اهاح ىلع لئابقلا هذه

 ىف اوأطخأ مهنا ديب ع ةعاطلا ىلا اهدرا اوضيني نأ ةالولاب ًاقيلخ

 اهدحو ةوقلل اوأجل دقف ءلاحلا هذه جالعل اهوكلس ىتلا ليبسلا

 نع اودعتبينأ مهب ىلوأ ناكويًانغض بولقلا اوالمو ظئافحلا اوراثأف

 «مهقوقح» مهاو مهناكم ممل موق .اسؤرلا .الؤبف ء فنع وأ ىذأ لك

 ةملكلا ىوذو داليلا لهأ ريخ اونأكو « نمزلا رورمب اهوبسك ىتلا

 ليقس 0 مهرارقإ نكي لو 8 ملاقألاو ىحاوتلا ف ةعومسملا

 هجوتي نأ م احلا ىلع ناك « مهل ةعارزلا قي رط ديبمت نع لب فيسلا

 أوشيعو . قدنلا اذه ىلع شيعلا نع اوذك » م لوةيف حصنلاب مهلا 0000

 حيحصلا ل املا نكي لو «هنم كل نكماسىذلا نسحالا بواسألا ىلح رئاعلا عمهتسايس ىف

 لب ةيمادلا تايرضلا قيرط نع لئايقلا مده ةمئادلا ةيليقا ةلكشلل

 ىلا ةلضعملا لحناكو : امنولضفيو اهنوابةي اهلاج رل هديدج ةايح ديبمت
 ىلا اورقأ ه 'رئاشعلا .اسؤرل ولوقبنأ وه اييجنو اقمان تفداص

 ىلع مهونمأ , تاونقل ةلابمبضر ًااوورينأ لعركلاجراونو اعو . ضرأللا

 الو ةلداعلا ةقيقحلا 06 الإ مويلع اوضرف: الو « مهيدي ام



 مل لال سس

 ةبيط ةأفاكم نسحنا اوئفاكو , مبضرأ ىلع ودعي نأدحأل اوحمست
 تالجلا ةالاومو , فنعلاو ةدشلاامأف :(١)عهعفتي اذخأ .ىبملا اوذخو

 نيب تاراثلا ةماقإو بوأقلا قيرفتالإ ةجيقن نم هل نكترلف ثوعبلاو

 كلذ ثدح دقو « ةيزكرملا ةموكحلا نيبو اهنيبو ء ابضعب ولئابقلا

 . ابضعبو لئابقلان يب هتاباعسر هتدش واشاب بيج بورخل ةجقن لعفلاب

 تاوتقلا ءاشناب ىكيلزج متها نيح .ودملا ضعب لاوحالا تأذه امإو

 ريخلاب اهيلع دوعأ هنأ تدجوو عرزأا ىلإ لئابقلا تفرصناف ؛ةعارزلل

 قه ؛ ةاعس وأ برح نود ةعاطاا ىلإ تراس « ةموكحلاةزجانم نم

 ىضملا نع اهقاعو داللاب رض الشق نامل ميسحلا لشفةيحاتلا هذه

 . ةراضحلاو مدقتلا جرادم ف

 ع دالللا ةساس ىف ءاوشع طبخ نوطتخم  لامعلا ىنضم اذكه

 دسفأف مدحأ نسحأ اميرو , نيهلاب هوحلصأ [. راسيلاب اودسفاف

 ءاخرلا قيرط ىف ةافحلسلا ءىطب ىف دالبلا تضمو . هلمع هتفيلخ

 اورظني نأ سانلل حاتيال ذإ.مدقتللىل آلا ةرطخلا وه ىذلارارقتسالاو
 أدمتو مهلزانم ىف اورقي نأ دعب الا اهوأش ىلإ ومسلاو ةراضحلا ىلإ

 ٠ مهقازرأ ىلإ اونكسيو مهلاوحأ
 دنهلا ةموكحو ةسوروأللا تاكرشلاو لودلا تناك نيحلا كلذ ىف

 قيرطل هيحاون ديببو قارعلا ىف لغوتلا ىف دبجلا رتاوت اهتكرشو
 نيب اولقنتيل ةليقثلا مهفيذاجع نويرضي دالبلا لهأ ناك اهنيبف « دنهلا

 نيرهلا بابع نورخمب هباحصأو ىتسك ناك تارفلاو ةلجد ىتفض
 اممناأطش نوحسعو « تارفلاو ةلجد ه نيتيراخبلا مييتنيفسب

 ةفصاع ميتال « ةحاللل امهتيحالص نوردقيو اميهايم نوريسيو

 دوك ر ميقوعي الو ع مهنم ارفن لتقتو مهنفس ىدحإ قرغت ءاجوه

 (1) 1.هدوبتووعب 0م. ا 2, 9

 ف ىنك ةثعإ
 قارعلا



 ةيحالم ةكرش
 قارعلاف

 لمعي قرتلا ىلاولا
 ةكرشلا داعيا لع

 ةيريلجنالا

 نم ةيحالم ةكرش
 لهماو كارئالا

 هاللا

 ككملا ميراشم

 ةيددحلا

 ب وس

 نانئمطالا ضعب ىلإ رمآلا م ىبتنا ىتح : مولمل تاقعنتسم ىف ءاملا

 - ةليلق تاونسب كلذ دعب و :نيرهنلا ىف ةيراجتلا ةحالملا ناكمإ ىلإ

 هتك رش أشنأو هثوحب نم شنيل سولب ىهتتا - وممو ةئس ىلاوح
 . تارفلاوةلجد ىفمظتنملاىرهنلال قالا موقت اتنفس مدقتساو « ةيحالملا

 ءارتلجتاو دنهلانيب مثادقي رطنم آزج نيرهنلا لعجل قيرطلادبم ذخأو

 قيرطلا كلذ ءاشنال ارتلجناو دنحلا ىف زيلجتالا راجت ةضوافم فأدبو

 نورماغم نويرامعتسا اهب ماق ىتلا ةميظعلا ثاحالا جنات ىلع ادمتعم

 دووجنل وك و 5ءا6زت ىلس « ]هو زنوجو 1ءاذءس كليف لاثمأ نم

 نم نكمن ىَح نوبل نمو 8ءمءطعع رشيوبو <( هاا دوووم

 اشاب ديشر تافتلا اهامعأ تتفلتسا نأ ابحا# نم غلب ةكرش ءاشنإ

 ىرخأ ةيحالم ةكرش ءاشنابو انيح ةدشلاب !متضراعمب متهاف « كيلزج

 ًآيط ًاقيفوت ىكيلزج قفو دقو ء ىرخأ ةرات ةيقارع لاومأ سوءرب

 « دادغب هو « ةرصبلا د امهاكيجلب نم نيتنيفس ىرتشاو ,دارأ امف

 « زيلجنالا قاقأ حاجنب: راجتلاو ةموكحلل لقنلا ىف امبب لمعي ىنضمو

 ىضملانم كلذ هعنمب مو , هناتسالا قتاطلسلا هيلع نودحتسي اوضف

 ةسفانمل نفس ثالث ءارش ىلع أشاب قمان هتفيلخ عجش حاجنب هقيرط ىف

 و« لصوملا » نيبقارعلا نفس ترمتساو ءاهم ةيزيلجتالا نفسلا
 انامز نيرهنلا ف ةطباه ةدعاص لقتتت « ةناصرلا » و « تارفلا »

 . اليوط

 رظنلا نوليطي نويبوروآلا نوسدنبملا ناك اضيأ نيحلا كلذ ىفو
 رحبلاو ىسرافلا جيلخلا نيب ةيرب ةكس ءاشنإ يمصتل هضرأو قارعلا ىلإ

 كلذ دعب دادغي ديدح ةكس هترمي تناك ىذلا لمأتلا اذه , ضيألا

 فرص دق تامزآلا دارطضاو بارطضالا رئاوت ناكو . تاونسب

 لبسلا تمدعناف ابقرط وأ ةراجتلا ىف ريكفتلا نع امامت سانلا



 ب خه

 ريسمل ةحلاصلا عراوشلا ن٠ ابسفن ندملا تلخو ءابضعبو ندملا نيب

 تناكو , كلذل اعين دوكر هيش ىف ةراجتلا ةكرح تناكف ء تايرعلا

 , ةمدعنم هبش هبونجو هلامث نيب : ابضعب و قارعلا ماسقأ نيب ةلصلا
 «ةدحولا حورب ابلهأ روعش مدعو دالبلا قرفت بابسأ نم كلذناكف

 نال دنبال ل اصقيرطك نوييروألا هيلا رظننأ قارعلا ريخ نم ناكف

 بونجلا ىلإ لامثلا نم دالبلا ف قرطلا قششل لمعلا ىلع مهثعب كلذ

 منكي ىلا لئاسولا ىف ريكفتلا ىلإو - بلح ىلإ ةرصبلا نم

 ريكفتلل ىأ « ةنامثملا ةلودلا دالبل وأ ماشلل بلح نم لاقتتالا اه

 ةلص ىجراخلا ملاعلاب هلصتو قارعلا ةدحو عطقت بلا لئاسولا ىف

 ىد تنوكسلاا وه ىسترف لجر كلذ ىف ركف نم لوأ ناكو « ةمظتنم

 ىإ] قشمد نم قيرطلا عطق ىذلا 0هردنع لع ءطغعنو سيرترب

 دقو  نيدلبلا نيب تابرعلل مظتنمقي رطل اعورشم عضو م دادغب

 نيذاالئابقلاءاس و رنموقارعلاو ماشلا ف راجتلانم ريدقتلا هعورشم ىقل

 ريف ولا حب رلاب مهيلع دوعب و ملاعلاب مبلصي ناك ديدجلاقيرطلا نآل ء مهب رم

 نيب ةقالع دوجو هسفن ىف ردق ىذلا اشاب قءان فوانع راثأ هتكلو

 -بلحودادغي ىلإ ةرصبلا نم نيرهنلاعطقت ىتلا - شفيلةكرش رخاوب
 .ةبغم فاخف ء ضيبآلا رحبلا ىلإ قيرطلا لدكي ىذلا عورشملا اذهو

 لاجرب نيبوروالا لاصتا نم ًاريثك قفشأو , مسرتلاو لخدتلا اذه

 عورشملا طابحا ىلع لعف «نيقيرفلا نيب تاقالعلا .وشنو لئابقلا

 نوركفي نورخآ سانأ ناكو . 9مهةنس ىلاوح كلذ نم نكسمم ىتح

 نييدنل ريالا راجتلادحأ عضوف « قارعلا ىف ةيديدحلا طوطخلا ءاشنإ ىف

 وهو « قارعلاب ةرام نيكب ىلإ هيلاك نم ىمظع ةيديدح ةكس عورشم

 ءاشنإ ىف ريكسفتلا قي رط متفق هنكلو ءىش ىلإ هتفي مل ىلا عورشم

 ىرغأ امإو « برغلاب قرشلا لاصيال قارعلاب .ةيديدحلا ككسلا

 تالصاوملا .وس

 قارعلا ىف

 هكر دح طخعو رشم
 نيكب ىلاديلاك نم

 قارعلاب ارام



 عورشم من لبسك
 اذ ىديدح طخ

 تا ملأ

 لمعي وردنا

 اذبلتكرش فيلات

 -  ضرتلا

 سيوسلاة اق ,اشنأ

 زيلج ال! رظن قرصي

 قى ريكفتا نع
 قارملابتالصاوملا

 فارقلت طخ

 سم ن8 حس |

 ةاوبس قارعلاب رمت ىتلا ةقلخلا ءاشنإ ىف ريكفتلاب ءدبلاب نييبوروآلا
  قيرطلا مظعم ولخو « ابيف ةيديدحلا طوطخلا دم ناكمإو هضرأ
 ةبلصلا ضرألا وأ تاعفترملانم دادغب ىلإ (ةنرقلا وأ) ةرصبلا نم

 قارعلا ىلإ نوسدنبملا عباتت اذهلو , ةيديدخلا طوطخلا دم رسعت ىلا

 64١م ةنس ىف ءرمآلا كلذ قيقحت ىلإ ىدؤت ىتلا لئاسولا نوثحبي
 ع تارفلاءاذحة يدي دح ةكس عورشم ل 1كيمملعع (نفصوماتءاا عضو

 هعبت مث ؛ كلذل ةمزاللا طئارخلا عضو ىلع دنهلا ةكرش هتعحجشو

 قفوي مل هنكلو ءعورشملا مسرت مكاف ؤمئو هنس لهطمه طتعطغ

 ىذلا ]. 8. ؟طمصومم روتك دلا كلذكو « لمعلا ىف .دلا ىلإ
 اند لق هللذ: دحوم رريمو ةنيأ لاوخم ةلاتتناالا "ف قوت

 2م زاللالاملاسأ ر عل وصحلاةكر ش نيوكت ىلإ 117. 2. ةدقعع#

 كلذ ذيفتت لع هعم لمعال قارعلا ضرأ ىف نيفشك-:سملا رايك اعدو

 ةطخ عيما عضوو لينك امو ىنسكو شثيل هيلا عمتجاف « عورشملا
 راثأدقو « ضيباللا رحبلاب سراف جيلخ لصي قيرطل قيفنتلاةنكمي ةلوقعم

 ىأ  هنكلو جنناك دروفتارتس ديبأتو نوتسرملب سامح عورشملا

 نيب اليم نيناعلا ىلاوحالإ هنم متي ملف « مزاللا لاملا دجي مل - وردنا

 لقنللرخاوبلا ىلع دامتعالاب نوكرتشملاقتك او . تارفلارهنو ةيقولس

 ةيحانلا هذه ىف ةلصتم دوبجلا ترمتساو , جيلخلاو تارفلا ىلعأ نيب

 ىف دوبجلا ةالاوم ىلإ ايعاد زيلجنالادجي ملف سيوسلا ةانق تئشنا ىّتح
 « دنبلل البس ًائام ًاقبرط مهل تحتف دق ةديدجلا ةانقلا ت مادام قارعلا

 تاالصاوملاو ديدحلا ةكس عيراشم ىف ريكفتلا .ىجرأ انه نمو

 . قارعلا ىف

 قارعلا عطقي ىفارغلت طخ ءاشنإ ىف ريكفتلا عنمب مل كلذ نأ دي
 كلذ نع طخلا رييست زيلجنالا لضف دقو ء بونجلا لإ لامشلا نم



 دل م

 دبالةينامثعلا ةلودلانأ اوردق مهنآل - رصم قيرط نعال - قيرطلا
 تلصتاو م“ أذإ عفانملا نم اهيلعدوعيامل هتماق] تاّقفن ىف مبعم ةك رتشم

 دجويو مكسملا ىلع اهنيعي كلذ نآل , ىفارغلت طخم ةناتسالاب ةرصبلا

 عيراشماوفوخت كارتآلا نكلو , اهتايالوب لاصتالل ًاعيرس اقيرط اهل
 ريلجنالا عورشمنأل « اهتواعمل ادي اودمب لو. رمآلا لوأ ىف ريلجنالا

 ةرصبلا ىلإ دنلا نم ءاملا تحت تدطاعو ةيرح كالسأ دم ىلإ ىمريناك

 ظحال : ةناتسألا ىلإ ضرألا حطس ىلبعمث دادغب ىلإ تارفلا هامؤو

 جتني دقام اوفوختف دنهلاب لاصتالا هب داري طخلا كلذ نأ كارتالا

 مت ىتح ىعسملا ةلصاوم ىف اعسو زيلجتالا رخدي لو . كلذ دعب هنع

 موقي نأ لع 189 ةنس ىلاوح كارتألا نيبو منيب قافتالا

 انذهبو , مهدحو كارتآلا باسل طخلا ءاشناب زيلجنالا نوسدنبلا

 ٠ تقولا كلذ ىلاوح دادغب ىلإ ةناتسآلا نم ىفارغلتلا طخلا .ىثنأ

 ةرقف طخلا ىلا اوفاضأ ىتح ليبسلا كلذىف زيلجنالادوبج ترمتساو

 لصتا مث نمو , 81١م ةنس دادغب ىفوتج نيقئاخىلإ هتلصو ةديدج

 جيلخلا طخم هلاصيإ متو ىفارالتلا سراف طخم قارعلا فارذلت

 ةكبش تناك ىتح نرقلا اذه ضقتني مل اذكهو « دنهلاو ىسرافلا

 ابعيمجةيسيئرلادالبلا تطبرو اهلك ق ارعلا ىحاون تلصو دق ةيفارتلت

 دئاصلا ريدي ىرخأ ةكبشب اناذب] الإ فارذلتلا ةكبش تناك ل هو
 نويوروأللا عنقي لهو « ةلمج هديصل قارعلا ىلع اهءاقلا ء«ىنوروآلا

 قارعلا بصخ ايوروأ ىسنتأ « ةليلقلا ةصحلا كلتب ليجلا دليلا اذه نم

 ءاليتسالا تمتأ ىه اذإ حبرلا نم اهيلع دوعي امو هتراجتو هنداعمو

 «ابميسرت اونقتاو هضرآل ةقيقد طئارخ زيلجنالا عضو دَقل .. ؟ هيلع

 قارعلا نئادم ىف هنع نويئانو دادغب ىف نأهلا مظع لصنق مهنم ماقأو

 مهثاحب لبقأو , هيف ةيحان لك ةقارغلتلا ميطوطخ تدتماو « ىربكلا

 قارات طخراقتا
 ىلا ةناتس الا نم

 دادعب

 زيلجنالا كاش
 قارعلا



 نع كارئالا ريع
 دالبلا ةياح

 ب مولا

 هدالب لإ فخو « اهلاوحأ لمأت ىف نوةقديو اهنوثحبي هدالب ىلإ
 هراهدزاو ةيهاذلا هتراضح نع راتسلا نو<زي نوثاحبلاو نوبقنملا

 ةردابملا ىغيفي مظع زنك دالبلا هذه نأف كش مهيدل قبب لف « ميدقلا

 هترورضو دنهل نم هبرق هب اكامتسا مجدازو , هيلع ءاليتسالا ىلإ
 نأ نحت انيلعو ءايلج احضاو زيلجنالا هلك كالذ ناب دقل , اهتالصاومل
 .نأ كلذك انيلعو , كاذ ذإ ندنل ىف قارعلل ريدي ناك اذام فرعن

 ٠ تاونسلا هذه ىفاهيلا ىضمت دالبلا تناك ىّتلا ةياغلا سملن

 ,هنم ةيشخلا ىلع مبسفنأ نووطيو كلذ نوفرعي كارتاألا ناكو

 الو مهنايكب ظافتحالا ىف دهجلا نولدبي مهنأ ؟ زجاعلا ةليحام نكلو

 غارفلا مهل نيأف ء ىرخأ ىف اولخدي ىتح برح نم نوجرخم نوداكي
 تناكىبلا كابشاا نم هذاقنتسا لع لمعلاو قارعلا عب راشم ةساردل

 نع مهتيعربةاجنلاو ديكلا اذه طابحإ ىلع ةردقلامهل نبأ , هلوح كاحت

 ءاجراي فتكتلو , فوخلا ىلع ابسفن ايكرت وطتاف ؟ ةرئادلا ةعبسملا

 هلسرت ىذلا اشاب تحدمب هللا اهقزرب ىتح, ءاجرالا نكمأ ام ةعقاولا
 « ديدج ًاعضو رومآلا عضيل ١م ةنس ىلاوح قارعلا ىلا ريداقملا

 . ثيدحلا قارعلاةضول دهمبو . ةراضحلا نم اديدج ادبعداليلل أدبيلو

 هلل دملاو لولا ,زجلا مت



 0 ةماع عجارم

 يسر افو يكد و تيب رع عماس ا

 سايإ نبا

 (هرسإو قالو روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئادب

 : نودلخ نا

 (مدعمع قالو ) ربخلاو ادتيملا ناويدو ربعلا
 : رك اسع نا

 ) ه الاكو ( لصاو نبا

 .( ةرهاقلاب بتكلا رادب طوطخم ) بوبأ ىنب رابخأ ىف بوركلا جرفم
 قوباصلا ميهارإا نب دمحا
 (ه ارم هام ) ْ .هامح خيرات

 قاب دشلا سراف دمحا
 ةيلودلا عئاقولاو ةيضراتلا ثداوحلا
 .سويراكبا كب ردنكسا

 ناكرت جب ردنكسا

 (ه موو ةئس ناربط ىف رجح عيط) >> ىسابع ىئرأ ملاع خيرات سراف
 م1846 ةنس ىقوتملا - ىيدملا ىناواحلا نسح نب نيما
 ا ذوعسلا علاطم

 خيشلاهعضوىذلا خيراتلا رصتخوم و( رجح عبط ) ما 0سم ةنس ىابميف عبط
 دوواد دالمةنسىهو(م107م4)ه9 1 م,مةنسهتداوحأ دبي ىذلاءىرصبلاذنسنب نايثع

 .ىلع انصرح امثاو ء باتكلا اذه ةبانك ىف اهيلع اتدمتعا ىلا مجارأ داربأ ىلع انه رصنقت ل )١(

 ف برغلاب هقالعو ىالسالا قرشلا ىلع مالكلا لوانقت ىتقمحارملانم ايفاو انين .ىراقلا مامآ مضف نأ ىلع

 ٠ اهتسارد انيلس ىلا ةرتفلا



 سلسل عج

 ثداو+لادوعسلاعلاطم قىاولحلاىور دقو . (م1455)ه11 41 ةنسىبتنيو أشاب

 هباتك نم ةريثكحرارجا ىف ءارزولاةحود لعدمتعا و « ةيدالم وسو ةنس ىلإ

 : ( بالا ) لمركلا ساتسنا

 م0 ةنس هرصبلا عبط : قارعلاخيرأت ةصالخ

 ةضرتعم تاراشا عم ثيدحلاىلإ محدقلا نم قارعلا خيراتل ادج رصتخم زجوم
 هركذ دريسىنلا « مارملاةءاغ ه ىلع اديدش اداتعا دمتعادقو . دالبلا لاوحأ نع

 سما
 ( ١١9 لوماتسا ) نايباهو خيرأت

 : متسر ذاب

 توري ىف ةيكبرمالا ةعماجلا ةبتكم طوطخم ) ىنابشلا ريشب ريمآلا خيرات
 ا مقر تحب

 1 را

 (.ه 10, ةنس ةرهاقلا)  رابخالاو مجارتلا ىف راثالا بئاجم
 ناديز ىجروج

 (98١م ةرهاقلا) 2 ىئاالسالا ندما خيرات

 : ناديز ىجروج

 ( ؟و.؟ ةرهاقلا . نادلج) رشع عساتلا نرقلا ىف قرشلاريهاشم مجارت

 هيدو ظئاح

 (١#1م ةرهاقلا) 2 نيرشعلا نرقلا ف برعلا ةريرج

 : نييناربالا بورح
 نم قارعلا خيرات لراتتيو . م 1. ةنسم ىلاوح دادغب ىف بتك طوطنع

 اريثك ءارزولا ةحود ىلع دمتعا دقو م 19/41 ةنس ىلا م 99# ٠ ةنسا

 ىدنفا قيفوت نسح
 | هام ةنس لصوم لا ةيالو ثداوح

 ةنس )'هاشردان دي ىلع دادغب راصحل ةيففاو ليصافتدهيف ءىراقلا دحيو « ةيكرتلاب
. 



 --ةم جب

 ةالوا لماش لودج هيفو ( 1م48 معه ) رادق ريب هجيا ةيالوو ( م نوع
 فاؤملا ةابح ىلا ه ...٠ ةنس نم لصوملا

 (معممو ةرهاقلا ءارجاس) 2: نينناحلا كارتالا خيرات

 :دشار وبا أانح

 ( ١596 ةرهاقلا ) : زوردلا ليج خيرات

 ( م1904) هامو»+ ةنس دادي ةيالو ثداوح

 موكحتاونسو . م ؟حموةنسنم ءادتبا دادغب ماك . فاو تبث هيفو ةكرتلاب
 : ىدتفا تريخ

 (مامجم ءهدعع؟قالوز ايدآلا ضايحو اينتكلا ضاير

 : تاكرب دوواد

 ١90( ةرهاقلا ) 2 اشاب ميهاربا حتافلا لطبلا ىركذ

 ىدنفأ ىرد

 ٠ ىم همأنك راقس ىدتقا ىرود

 سيراب قهعبطو 20. ع1ئ5 ع 1ج (©:مهزرب ةمجرت دقو . ةككرتلاب طوطخم

 ش ما )نمو ةنلس

 ىدنفا ىواح لوسر

 : ءارزولا ةحود

 نيب اشاب دوواد ىلاولل ةيكرتلاب هبحاص هفلا ء ردان امهالكو طوطخعو عوبطم

 ازرم ةيانعب ( م ١مم. ) ه ؤ؟ ع5 ةنس دادغب ىف عبطو - 1 م04 - 1م. تس
 خيرات لوانتيو « ركذلا فنالا هداز ىاظن باتكل ةلمكتوهو  ىبيلفتلا ريكب دمت

 م 18+ ةنس ىلا م ! ١ مه ةنس نم قارعلا

 : ىلبنحلا ىلع نب ديشر
 نع ةكلذق هيو ء دوعس لآ بسن )دجن كولم باسنا ةقرعم ىف دجولا ريثم

 فلؤملا ةزاح ىف طوطخم 2 .ه و»مو١ ماع ىتح مهبخضرام



 ع

 بلاط ىجاح نب كب ناملس

 ةلاسر رئاد هنضارقنا هليكشت كنتموكح نم هلوك دادنب .

 مهطوةسو دادغب ىف كيلاملا ةموكح .وشن خيرات ىأ

 هفلا دقو ١مم - ؟/عةىتس نيب قارعلا ىف ثداوحلا لوانتي ريغص باتك

 هناتسآلا ف ىرخأو ةرهاقلا ىف ةخسفو ءدادغب ىف ةطوطخم خسف عبراوأ

 ةيبك بلاط ىجاح نب كب ناملس

 ش : اروولا ةآرم
 ةءالو فصتنم ىلا ايرقت رشع نماثلا نرقلا فصتتم نمقارعلا ميرات لوانتي

 .نظيف ةحقنملا ةخسنلااما « ةوسم اهنا مجريء ةيطخ ةخسن هتمدجوت ءاشاب اضر ىلع
 ش .فلؤملا قن ءانثا تعاض ابنا

 : غياص نابلس

 1 19175 ةنس ةرهاقلا عبط : لصوملا خيرأت

 هركدلا تالا « قارعلا الو ثداوحت» هبشلاريثك وهو ء ديدج نم هيف سيل

 .دمحمل « ءايلوالا لهنم و هناونع ىرع طوطخءلع دامعالا لكن ادمتعي ناناتكلاو

 ” لصوملا خيرات لواتتيو  ىرمحلا ىدنفا ني
 : نيدلا زع كب ناملس
 ١و9 تورس ايروس ىف اشاي ميهاربا

 حيصف ميهاربأ ديس
 دجنو هرصبو دادتب لاوحا ىف دجنا ناونع

 6# امبلهأو ةرصبلاودادنبنعةّنيِبَسَن و ةضراتو ةيفارتجو ةيفصو تاظحالم

 ( مومو ) هو ومد ةنس هفيلأت

 هدازيناش

 ىلوآلا ةهرألا ءازجالا خيرأت



 سو سس

 : لابرغ قيفش

 ١8٠1 ةنم ىف رصم لالقتسا عورشءو سيراكسال سرافلاو بوقعي لارنجلا

 ( ١وم+ ةرهاقلا )
 ىرجبلاعساتلا نرقلا ءادلع نم  نيسحلا نب ىحي نيهلاص ريمالا

 (59.7١توريب) برغملا ىب نم نييريحملا ءارمالارابخأو توري خيرات

 1 : قايدشلا سونط خيشلا

 (١م59توريب)  نانبل لبج ىف نايعآلا رابخأ

 ىهشاحلا هط قيرفلا

 (1698.دادخيب)  تقارعلا ةفارعج لصفم

 كب ىعفارلا نمحرلا درع

 ةرهاقلا. تادلجي ةثالث رصم ىف مكحلا ماظن روطتو ةيموقلا ةكرحلا خيرات

 زول. وف

 ( م8٠18 - ١/2 ) ءارزولا ةقدح : ىديوسلا للادبع نب نمحرلا ديع

 ةرصتخلاهتخسن الا نالادجوتالو اشاينسحو ءاشاب دمحانييلاولل لصفم خي رات

 هللا تمصع نب هللاتنكح ةبتكمي ةيلصأ ةخسن نع لخاذلا ىدنفأ نايلس اهب ماق ىثلا

 لوبماتسا ف ىدقا
 نايعشأب هللأ دبع خيشلا نب دحاولا دبع

 : خيراوتلا ةدبز

 و ةرصبلا خيراتو دادنب ىف ةفالخلا خيرات لوانقي . طوطخم .ادلحجم رشع ةتس ىف

 فاؤملا دروأ دقو « زاجحلارابخأو ةيتامعلا ةلودلا رات نم ةليوط فارطاب مليو

 ةريثك رابخأب درفناو , دوعسلا علاطكىرخأ تافلؤم رم ةليوط تارقق هيف

 ةديرق تاقيقحتو

 هللأ دبع نب نايثع

 : دحت حيرات ىف دجملا ناوتع

 دادعب ىف هاعطو « ليخدلا ناملسو ىدجتنلا عناملا زيزعلا دبع هحمحو هعجار

 [ (ع1505)ه1؟90دادغب . ردنيبش ةعبطم ]



 8غ

 : سيئر ىلع ىديس

 ناونعب 8. ادمتطؤوب ةيزيلجتالل همجرت « كيلاملا ةآرم
 1 جد عاذ همل 307ءعنتععع هلل طع تعاعتأوطل دلصتعمل

 51ل1 ىلأ 8عا5 آمملهمر, آءان235ن 9

 مومو سفن اتسالا)ةيكرتلاب« مادقا» ةبتكمهترشن دقو . ؟مووةنس ندنل ىف هرشنو

 ىدادغبلا ىمظعاللا فيرظ ىلع
 ( هوص5و دادتب )  قارعلا ىف ةيسرافلا لودلا- خيرات
 نادلجم : ه 1م. ةنس ساف ىثايعلا ةلحر

 ( هامه ) : ىنيعلا
 ةرهاقلاب بتكلا رادب طوطخم نامزلا لها ميرات ىف ناملا دقع

 ىبكلا ناولع نب هللا متف

 ( )3838 - 1540 ) :رضاخلاو ميقملا ةنهطو رفاسملا داز
 ىف عبط . 1550 - 1548 ىتتس نيب ةرصبلا ىلاو اشاي نسحل ريصق خيرات

 هباتك فال :ريومد : ةلمعتسا دقو 198غ ةنس دادغي

 آل وئمروب ه1 1100عمروم 02

 ىف طوطخع ) -- قارعلا ةرابز ىف نارلا لسغو ءادرلا طشقك

 (ندهصطء1لعع المت“ [راطعوعقإت

 ماديا ) هداز ىمظت ىدتفأ ىطترم

 ءاقلخ نقلك

 ه ؟ 8. ةنس ىلا دادغب سيسأت نم ةيمالسالا ةلودلا خيرات لوانت « ةيكرتلاب
 « دجوي .نآلاةردان ةعوبطملا خسنلاو ء .#١7 ةنسلويماتساىفعيط « م ؟ا/197)
 قاطيربلا فحتاا ةبتكم ىف ةطوطخم حست عبرا هنم

 : دوواد نب نيدلا قت - ىحنا

 (ه )مي ةرهاقلاءارجأ 4) : رمثع ىداحلانرقلا نايعأيف رثآلا ةصالخ

 ىرمتلا ماجي نان
 : رخاوألا برعلا رابخا ىف رخافلا رودلا

 . م 186م. ةنس ىلاوحلل] اهاوحاو ةقارعلا برعلا لئابق نع انايو افصو نمضتي



 : ىنوتتبلا دمج

 ( اهدعبامو مب ص ء«هو+ 0و ةرهاقلا) ةيزاجحلا ةلحرلا

 : تحفر لي

 (١و8«ع ةرهاقلا) ةثيدحلا ةنمزالا ىف ىسايسلا رصم خيرات

 +9 ىلا مهو ص هع دلع فطتقملا ةلجم: هفالخلاو ىلع دمج : تعقر دمع

 ىلحلا خايملا نس مشاه نيدومم نبغاردمت

 (1418-1517 بلح .ءازجا * :ءايبشل .لح خراتب ءالبنلا مالعأ

 0 ىحرلا ناملس نب دم#

 ناملس ريزولا ركذ ىف ناوخالا ةجبب
 ةرصبلا ىلاو اشاب نايلس حيرات نمضتي
 كب ديرف دمج
 «ه ١.م ةرهاقلا) ةيويدخلا هلثاعلا سس وم خيرات ىف ةيقيفوتلا ةجببلا

 : ىدجو ديرف دمحش

 (15.+ ةرهاقلا ةيناثلا ةعبطلا ) مالسالاو ةيندملا

 : ىلع درك دمج

 .هاصوع ةرهاقلا . ةيفلسلا ةعبطملا ) ماشلا ىف ةءرصملا ةموكحلا

 : لع درك دمع

 تادلجي ةتس ) ماشلا ططخ

 : ىدارألا

 رشع ىناثلا نرقلا نايعأ ىف رردلا كلس

 ىهودلا نافطسا رامانالا

 (1978- 199060 قشمد .

 186.١( ترس) ةينوراملا ةمئاطلا خيرات

 يعوديلا نيترم بالا

 (اههو تودب) قوترشلا ىروخلا ديشر بيرعت « نانبل خيرات



 هوو د

 : قشمدلا ليئاخيم

 (1919 توريب) ه هال  ؟1واب نم نانبلو ماشلا ثداوح خي ران“

 : ةقامثم ليئاخبم
 بابح*الا حارتقا ىلع باوجلا

 ؛/8م9 مقر توريب ةيكيرمأللا ةعماجلا ةبتكم ىف طوطخم )

 بدقما عوع

 ( 9.٠ ةرهاقلا) ىناهشلا رديح ريمآلا مهرأت

 لقون لفون
 . ماشلا ريو رصم ىميلقإ ىف ماكحالاو :ماكحلا نع ماثللا فشك
 ا مقر تحن توريب ىف ةيكيرمألا ةعماجلا ةيتكم ىف طوطخع

 ( م 46*77 ) لصوملا ىرمعلا هللا ريخ نب ىرمعلانيساي
 : مارا اةياغ

 خيرات هيفو اهاجرو ايلئابقو دالبلا ةيفارغج نع ةييط تامولعم مضي طوطخم

 ابيترت هلق هيئرم هنم ةزيخالا ةشللا تاوتدلا تداوحو + مورو ةنسولا دادقبل

 ةريبك ةميق هل ايفاو

 : رآلا بئارغ

 رمتسيو رخآب ولساب « مارملا ةءاغ و ىف ةدراولا ثداوحلا سفن دروي طوطخم
 ْ . ممل١1 ةنس ىتح رابخالا ةياور: ىف.



 دس عمو د

 يجب رفا عيعا رم - ب

 ةفارغجلا هفورظ فصتو « ىتدالا قرشلا خيرات ةساردل دبمت عججأ رم :الوا

 : هخ رات ىف ةماحلا رهاوظلا حرشتو « مجايدأو هتاكس رصانعو ةيعايتجالا هلاوحاو

 « ايف فعضلا نطاوم نيبتو ةيمالسالا لودلا لالحمضا خيرات زاحاب درستو

 ثيدحلارصعلا لئاوا ىف ىندألا قرشلا ىف ةمئاق تناك ىِتلا لودلا ىلع مالكلالواتتتو

 ةمالسالا ريغ ةيقرشلا لودلاو ءكلذ ريغ كيلاملاو ةيلوغملاو ةبوصلاو ةينائلاك
 تالواحم فصو لوانتي اهضعبو «ةيطتزيلا ةلودلاك هخيرات ىف ريثأت اهل ناك ىتلا

 « نيسنئرفلا عم مجرحو ءدنهلا ىف زيلجبالا ةصقك : قرشلا ىف ىلوالا نييوروالا

 ةميقلا تاذ  ةماحلا تالحرلا فصو كلذك لوانقتو .قرشلا ىف نييلاغتربلا جيراتو.

 لئاواىف ةيقرشلا دالبلا ف نيبوروالا ىرماغم ضعب اهب ماق ىلا  هخضراتلا ةيملعلا
 : ثيدحلا رصعلا

 قمح

 00000 200 28ععوعمع 2هودلكامم هأ 1ةبددتاد زم اطع آةكأ

 ( 1امصقمم 1836 )

 همما]ل, طوعك دنع 1ظطمصمم األ :

 1 طع (ند] مطقتع

 طظدعمم هل 1غ

 الأ تصد متععمك دنع 165 ظن معدو ءأ ]اعد دما ونعو ( 2هعلو 1794١

 آكخدسحسأع, اكصتاع

 0 ءعالعمع عع 0ءعدأا | طانقعك ظول] ونسعد, 31 تعدأ عكر

 1[ ءالوست ءهمعمر معمقهسع 1-1585 834 ( ا[دعلمب 1535)

 قددعاوب, (نذحناعو 1[ ةرتصممل

 .[نردسم هأ 8[هلععم -(2عمعم م ماطإل

 1 (83 م١٠15 1897--1906)

 ٠١ ظرععط ال١٠ 1015 ْ

 (ننصسصعمعملع5د ه5 ظلاومعم آ02]طموتعتوننع

 ( ا 1دلاسربا 5هعاعنب, طمملمه 1873, 4 اواو, رز
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 طع خدع هنأ اذادس جمل طع هدم انادصتع 8[آنهعمصعمأ

 ةلطع 1"هععارجم 1آ”هللعوت هك ةكتوؤصام - 111192537

 اثوتعامأال طوعات دمدعم امس دمع

 لاطع كمصععومملممعع ا عاونتسمع (ه طع ققوتعك هأ طع

 1 عدم ( [,.هملمم 1883-1841

 ]ذءانحدط 1هععاريم (0ز عع طعءعدعع [1ةصلطومآعك

 طم وموعع 11 طع 66 < ش

 ا5موععطلتر منعا 8. :

 نامعومولع لعلام 0ومععرعوعامما [!؟دالع مع ائادوعع د

 [:عانم, هع112 كلزعلج ع معللاو 8تطاح

 ( 5 ماو. ظودععممم, 184-1843

 ظعسععر ].

 م1 5 طع ط[وممانعمطأ ع لكدمأغ [هلتح (نمهوص مدل

 (83 ملك. ا[ممقمق, 1810)

 دعاه, [.عممقعلم ط1 5. ١

 انام عما 1م 8دلعدتتممب عوام, لآ همر

 ( [خموتعب 1253--1757)

 2و طتتمر آانعمم : ٠

 آدم ملين عاتمم 1 |” تما ع لع !"كملعت آالمعو ءأ طآمص ىمآكر

 هنو (0,عامعدو 3 5 ( طوعتور 18596)

 طع ندصطع لمع 810لععم ط1ط1س(هالؤت

 اكوا 5: (0طدمت مع الار ظكا/11

 الو. 1 : 0طحبباعد 1, خال, خال

 اكمل. 11: (نطقهماعع هال

 6 ممعع أ.

 () اروع جعتممو هر اطع !آ"ددود عع عد ]ملتح ( آ.مملعم, 1785

 ونسمع نأ طعمستنا, طصعأ ( علتقمعز

 8م ممهلتكسد هس آطالهع دض (طع للعوع !:هعكغ ( طوع هد

 11حامحتدتاكأ )



 مس ع ىو لس

 ممن نت ل

 1 طع انعاعد وأ (نعمنصل قةكلح

 1زدمدمم, آكل أه

 57 زن جن ع ةصل اعلام رم الطغع اضاتمم (0ءعوس ذم

 طع كتدجاععمأاط (تعمفتعإلب ( ]هنعمل هل ةطغ ]ا مردل قةكامتتع

 هوما معول : ]همسدسمإل, 1921 )

 20 ا

 [ائنسسديبعدع اص ]لاح ( انمدلمم, 2 مماك. 1894

 دلوع ]عوض :

 1 ىتعرغ ةسسغعح 0ع طل دللاغ (0نلممتدلع  (دمعفد 1904

 ةردحتعر اال أهل 5162185 :

 مى دطمتأ طللوامموب كاطع لاعدع طدمع [ للعم 2هعابا1981]

 1زعطأ :

 اتومدمععب 0 تمقلعمسم عا 10ععولعمعع

 الاووئملعع لع !"طصمتعع اةرددصتتت

 المد ةمعاعس آلتساهسقك

 آع الظغيباصع لعك (ةةماطساة أ 5 ( طودعتد 1898 )

 1آدومعن, ةلعاعم

 ال ورووع كل طعصم ]دلع لممحك لعد كممؤعك 1807-9

 او كدمت 1" كموعولاع هك لع 8لعدموماحستتع ( طدمتدر [819)

 طمدتعأم, 1[ هعلععدل :

 اكديأب  طتخامرإل هك ةطغ 1 ا 6مصمخمرب ( !ممقمص 1908 )

 1["همامطإ عر ا71ععوب :

 1 نردييعك هد (0عمتي امك متأك مدع 0علعع ل جوناي

 «معصسعمسأ آعءدسعحتك لع |”حممعع 1821 د |! ”دصصفقع 9

 ( 2 ماد طوقتك 1829

 ياوضأ, لل ل. ةمل [ةصرعافن, آ1ةعمال

 الكسوف زم ةطع للص عاععملط نعمتستوت ( 1489 1914١

 ( امملمم, 1929)



 ك0 5+5 د

0112161 

 آيد 1نعنمأع ل ةمأع

 11 عرب

 انك متأعع لع 15 (ن دصصععءعع [هدمعدتوع ةكهمو 16 [بعايممت

 110عدمعط. آلدعأل, (6عوموجعر

 لل هوععع 8دمأ ( 1902 )

 11 ههدمعط كاع العممب ةموأع ,

 طلو معرب ها طع ة8اممعماع 8 سماع 18726-1888)
 آلمعاطلتمكر لاوعل []225عوفاف

 ظءاعادال 8 :نعنعو عم [ملتح (8ل عجب المدلع 1925)

 [طلمنسمول, ( 18 :

 لردع ]اضاع عوالمو  طسعممفعموع عو (0منعوغ عع لع دمع

 لدكدعمعع دبع ]2 :نلتددنتمم لعد ةلمكنأ صحممك ءغ دمع آد

 (مولتلمم ك5معادلع لعك (نمعغتعمو ل" معاع. (طومع 1840)

 [لسم لدومغمم :

 لم 8نادع 0 ةكلد

 لود اودع هع 1[ ةسطختنل :

 1[ :وعمارع (معوععولا عت

 امدآ 2. ءطممعو الآ, 511/1

 1701. غلآ, ءطقمإعمد الار 7

 الما. ل1, طدمجغاعو اءلالل, ل111, 1/7, 7

 1[ويعطعع, آرعورص :

 آم 0 عجعمم ل01 عمغ لجمعد 1نو [)هعد مععاأت قكمعادتكر

 [(مععتع لعم ادءدع الآاههلععر 1841, 1آ/, 261-289, 410-454

517-610 
 1 ]رع عطع 2 3مهتلأ :

 1." ناز[ ءصإو نع 1118 2 1845: غزداماعر ,118100]20 

 1[ ان ئامم, 14 هعانكك. (2 هواك, ومنع, 1545)

 8قنااخاك ل:

 طع ويب ىدعفع طن مع محوطأو دل 1م طع طءعدونمم
 جنلك (ةلصتمتكدنتمم 1[ عممتع !مع 1884 -1885)



 مس عه هل

 الآ جوكمم, طوسأ:

 اللكؤستعع لم (توصصتعت عع 1*ءةمعدتك لوممك ]ع [رععودمأ هان

 آ]نز عطس ةصصع كز6ع]عم

 8قد]1عومو, (هاوصعل .

 آعو 8ةمعدتم © 1و كموامتك لممع آ"[ملع

 841 ءطقسفر ]ةهدعمل 1*عدمعماو هع ]. هدزووس]1دع

 وس ىممملحمعع ل0 مخ. [1 نملك. عدمتمب 1888-1835)

 ننالاعل

 'آطذع لجغامك رم غطغ ]1.عندمخ

:- 311116 

 1كوووؤتو هم اطغ لبقعاأم 02 عمخت

 ةاطمأع, كأم الرا دص :

 لطع (تدلتمطقخأع ([رمصلقمم, 1891)

 181هدنع2)20 1)' 0طعودم : :

 10عو ظءنماعد له (020625©. (1828)

 نازئاعع امم قع

 اممرتدهع لفمف !"اكصمتعع 0(غهصقمر !'طعرب ماع ها 1ع 8ءعموع
 ( طوع5 [11غ)

 1نورعورتع, كلا :

 1ءجوعأو زم ةعاأد دم ةالعم (1آرمصلمم 1808 )

 1دعاواععم د ْ

 1طع قةقازدغع 182!( منمل
 ( ©وصطعالوع 810١ طلوأ 701 1 )

 122ءاولع عقب

 طع ]1عمدمكأمم ه1 طع 512195

 طاصعمسل, البعممعع :

 ةطماكعنأ 0هنازعب ]9 1ءومعع كوم ()01عمل 05

 1من >1

 طوعمفءاعع اكن
 8 17عوععامامم هأ طع دفع ( 1.هملمعم 1743 )



 مدل ب وكاد

 اخجل آنهصت ]0ع

 ]رن كروي غصع  عممجمعما لع [”طنعنربم 4 1 *ععدعل لع

 11 ليكدلع ءأ لعم ةكقدتععم لثوواعصخأ ( ]1 حتادا 18271

 [؟خقططحتنطر 1ع !:نعع قمغعمأناع :

 م ][زوعتسعمتس [آمملئاأك ممسس كععباع 3 ]* كلوؤئوعحتع لاب

 ( طمع ةماكتلع عر ©021عصخم

 2 وأو. قدمك [910 1

 [خ؟جخططحتلط 1 هننتهعطاتع :

 1.111 غمرزسع لم طع كأم صاكإتسن تل ()ءزعص

 1[مسلأ صسممأ 5زعب [1 .

 آطظمعاممل دمع اكتدحأمه لص غطغع ل]مكغ ( 2 مل نأ [ 85

 [نوعاععع, (نطومعلعك لع آه ا:

 طل ءاوزعع لع لد ةلكحسمع آدم عولدع

 تكمعو لع ] ءطقتب

 []رع 12 كتمبمتتمس [.ءعومأاع لعم هوزعتك معن :[١ دنا صختم

 دواطعع ركتع ل.

 1طعصسنعا 1ع آكنءاءلكاط 1عمعمععج (  ][مملمح, 1900

 1عممعما عون , [1ةعم10 : ْ

 طدصامحمل جمل طع طلعدم طدمع- لع تهاسصعو

 ( [ممعامم,ب 1946 ))
 1 طعمعمماإ, 385. 1.

9 
 2538 1ع ءكومنمو لكيم ال وونومع ]"علك جلت [ عدنا (1آدعزع 1065

 الداعمأتو (0 عمن ىع, اللععوسما :

 17نوهوعع جمل ط1 ةهععاد عم املأ در (نهوناممر طع اذعل دعب

 تطووددامتح, دما !اعوبمع زم طع العحنتك 1802, 1808, 4

 دضل |[ 6 ( 1مصقمم 1809 35 دماع و

 17 نامعإل :

 ا[مموهوع عد كرعلع هع عه 1 يرنرراع.

 الان طاع دال, : 1 1١

 اكلوع هلآ طع طوهطتولعمم وسمع أد امن

 ( لموقمم, 189:1



 - /ا٠ءة 

 (2نوواي الاتعتا :

 (عوعطت كلام عع (نطقلل اعد (218416-18625)

 اطدأعب دنع طآعممإل :

 "لاذع 80ههلع هك الآدععم 1”هآوه ( 2 ماع, 1903 )

 ةيقرشلا ةلأملا خيرات  ًايناث
 قةمععأ ,

 الآ دمسعأ 111 5ئمعاوسع لع 12 (0نعوؤلمم 0501عمأ+»

 12 ةعوونألا, 1ع:

 لطع 1دماععم (2نعكألاممو ع 1856-1806,

 ( ].مولمم, 1881
 8عامصل 2.6

 1عللرتءهملرأ هنت عطع هع الو 0وعوانمم ل0 عمغ عد 1505

 ( ععمنع 111 د(هيوسعب 1889 )

 اعمال 1؟هععاوم 0111 نع طعدعع طلوملطمداعوز :

 1ع طوفاعمم ( نعد

 (تطتعمار كلتع ا/دلعمأ الع:

 111001ع 1دفعععم 0 عداعأمص ( 1903 ))

 [روعيبصعماك ]للامام صقغإونعك !ةسادغلاو ةا]دأ (0هععامو

 ل0ءاعمغ ( طوكر, 1842 ١)

 ادم دسأا 1لهن2ل :

 آه طواتتوسمع (0عماجلاع لع 8ادمم]ةمصر 5عطدماأتوماأ أ

 ل ( طودصور 1904 )

 1دءدنأغ 1“ :

 آد 0 تنعوؤلنمو 0700 عمخغ لعوانتك كعك ()1وأمعك ]تعوم ة

 ]د دنع لع 5كؤورعد1920 ( 84. ظل, طدعك 1921 )

 نتعطعم, الاعمصاع لع :

 آدم (نمانع لخ0راعمخ لع 1839 3 18541 هع !'اكنعممع

 ( طوع, 1921 )
 !آ1جوعدعاععجءعر هقململل :

 متع 0 عمها ىءادع لئدمع ذم لعموب هطععم 1888-1

 ( ةمنستوب 1141 )



 هد ةةهءرااسل

 [آ1هالدمل :

 1طع طعم معحم (تممععمع ذم طع طففأعرم (0نعفأامم

 الامه 0م, ١] ل١ 1. :

 طع 1اةدعاعرم (0معدانمم: مم 1 ةنعممعمت كتكنل#

 ةطع طاتعم معدم آد مامن عت ( 0:0 1917)

 0[1هزوممصأب (2.

 (0هعدالممو آن01ماهصقغأودنع5د هع 0ه1مهتهلعو, 531

 1001 عون 1*. هب:

 طع 1 معو [:عونماتمم (0نعدأاأمم زو طع 1عادتتومك هك

 ةكصواهملر ؟ءدمعع دهم ظسكدتد, 1832-1

 ([لءطدصدي الل. 1924)

12055 : 

 0مامادصك . هأ طع طنعممعمدم 2ءعوجد هم اطع طدوفاعما
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 دمرععإار لكلا:

 آم ونعكألالمو 0' (ءاعمغ دب [؟[غآ111 ةاةعاع

 (طوضم, 1902)

 امد مل1]3, قب:

 ةدئووجماغمو هك قةلعددملعع اعع

 (8 ماو. طومنك 1891-1896)

 كاسسصغعنسهمرةمأامعلب

 1 ه]1هماقلمما 11 (آرعامتداع 1903)

 ١مثهرز. ةنس سيرأب حاص ىلا  ةينامثعلا ةلودلا  اثلاث

 قلاعمر آلال. 1.

 طع "لنعاعد ام اكاتغممع

 فانتم

 00007 لعد طاعاو اكلتلأ هت عد

 ( ل]وتسمأ ثككادكتوانع : 6ءهمصع 5نغلع كال )



 علفاس

 286اثد 1

 1[:ععئتمك 1[ عآداتاذ خذ 12 2مملتامو ع5 ثاطصصتاك .

 قرماتعط ةلصتعمامب طوطات ءمغلومك ٠

 11د ملطومأاع 01 ”1نءاععرب زم 1ةنعممع»

 ماما هععزوم 015عع طءوعع [1دملطمماطععك : ةمدغمااف

 هللا ل ا ا ل ا ا ا كا ا : ةطنماععإت

 1[نيعاومععو اس 1 نعل عإم

 تمونعااعب ©. .

 ١ 12 8لزوؤهأوو لع 5ءطوعاتممت ذ 6هموعدمتتممرداع عد 1501

 (1عجم 085غ 1آ2ءمامسصسدكت وانعم 1903 ))

 . نه عوكأإت, كاع. 1.1 0

 [11وؤمئون ه1 طع ةععمصتحم 11:65.

 (نوددام مودال قع ظءامعع .

 الآ صمتك (2 هآك. طوماكر 1822 )

 1زءدتكر ] نعطعسعدتت 06 5غ :

 11و مزرع لع !"سمتمع 06 همحقم (.  4 ماو طوخ, 1844)
 111ه, 5زع طوعا عع 1:

 ا 1150 ل د

 12هدتم اقف, آم:

 لطع ::8ءومهت عبو هآ الضمعندوع همل لدغ مدملاوب ذم
 | تاز اح

 1 عبوا عب, 1 هد :

 1ع 1تيلعلواط 1هدماععب 115 مووأاط هصل آ0ءعوإل.

 1[ مععصعمر آل. ث

 1طع 01مرمعمو 2وجسعع زم ظسعممع ( آامهةقمم 19477 )
 ونقططر

 ]ل1 ذؤئنمب هأ ()(غمصقم 0[1عاسإل

 1 ططصمكر

 طع 1*هسملمأأنمم هأ طع ()1مدصقص اكممأعع
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 هءاقمما# 5

 ]رع 8مومطمبع ها 1عد 1آ22:0همعااعو ( طدبنتك 1910 >

 هن ل ْ

 آعو 26عمعادكتممك لم (نهدههعنه لع 2ةعتك

11 

 71000 لع ]12 2ورعع 0[

 [1عءاداعأ ل.عوتد :
 سمسا

 هصما ععع 00ل1ععااوس هآ ةعات كل عد دمل تمد عمال موك

 دمل 1[ععامممعمأ 1عوت]دغاممك  طعاجععم 0 ءمغ ظفعمتم مهل

 [خهرعاوم طوصععو دك دع هق طغإب 1عالجتع م تمصصععع ةمل

 كدا عدع امم ( 24. اممإ ]همقمص

 لمموسغع 8٠١ 0ع آه:

 آازوامتعع لع !"طصرحتعع (01غمصقم

 ( يعم علي 2 ؟ماو٠ طولك 1914)

 ]دعه

 (عوعطت ءطغع لعد 0عمصممتعطعم 1علوطعد ( معطق 1908 زر

 طعامعاءط ةاكسسصخأدع :

 ررتع 122لدمعا ا! عمك دروع طم الهلل عم 1[ ععطعلا طع دكفسلنع

 ( 80ه5مءاع. 1909 )

 1 د31118©

 تو مانع لع اه اسعونأع

 1م د116ع طر:

 التكئملترع لع 1!" طظسصمتمع 0

 1ع 00مععوصعمأغ هأ طع (01مصمم آكصمأ مع

 لياتاععت

 وممدود نملعع طع كن أاعو.



!+ - 

 انتللعف# فل

 15طع 0 مصسحم ظسصمتعع 300 15 50655015,

 2-1801 (تحصطمعللععر 1928

 81هع 7هعادمعب, طمع كت َ

 (نموكامصخامممأع زص 1827 (آ.مهلممر 1829

 ران ءطحتتلر ].ماتتك (مدطناتعا :

 81دطصسصماتل 11,!1هععلمطتع

 ظاموعدمطتع انماع ءىدعاأع بملأ. 72, 310-52

 8ةلزوعطعأا, © 11

 آد 31عع ةلموزمع ها اعد 12غئملتكك لع (همكتةدصأت هممردأع

 84ه1عاععر 81لسصصغأا امص :

 ظررعاأع تطعم تدداقملع نصل 8عوعطءمطعاإ1أعو رض عم

 ”[نءلععت هن لعمص ]دطععم 1835 طلق 1889
 : ْ (ظعماتم, 1! ةار

 لآ هنعو عت عاأا :

 لرع5و 1ختكدعك دع 1ع ظمكمطممع هه 28

 ( 84 ندعمان. 1869)

 زل يدعانملعر (ندصغع (طقمأعو لع :

 لرعائيعد عغ  ظةهملعتيد لس (طمصععالعع (ةهيصافع 06+

 دا ءعووعاعملع, 1836-1760 (11 هآ]و, 2دمو, 904)

 نماثلاو عباسلا نادلوملا

 ل1 ءمصغلعب ]:

 المع ]عننع ثعللع 2 5. 1ك 81 طع لامعوستنك 0ع

 الئ1[عمعسسع موس [ةدصمصعت 2>علآلا 514 1( همل 111. ١-14

 ٠/م# ةنس فيصص يف ايكرتو سراف نيب تعقو ىتلا ب ءرحلا فصو لوانقي
 ]لهنعدمل مان هعادم, 2 طعما :

 هعمتعأا كة ععو اماعمد ممم ع1" ظصصأمع 0 مصمم

 ( 2 مماور طوقتك, 1900 ))
: 0155508 *10 

 1هااعدتبب 0عدععوأ لع !"[ةصوتعع 01هدصحم

 ( 1 8ءط (نعماس ون >



 مس ع «دح

 عم ا:

 180زديع عم 1نملعلتع عا عود !"عنوع

 ( طوعتدب 1745 ))

 !ا/ع# : ١/49 ىنس نيب ةرصبلا ىلإ دادغب ىلإ ىلادنم نم ةلحر

 ادج ماه باتك وهو ركب رايد ىلإ لصوملا نم م“

 [دممر 1[ ه6:

  اتمتعممع هع 1" ظصمأعع (0 محق ( طودمعتع, 1809 )

 1هماعر آممع 5:

 1ع 0 61 ناموا

 طومواع, آرمصمع 5. :

 دمقلممل تدممتمع, الادعمدمغ لع 18ع0ءارأ اع

 ( 2 ماك. ][مملم» 1888 ر

 طيصعممع العهممم ]مطعم : 1

 طدعاممل, 1سمولك دم اطع 5ئعدلتأك 0نعوغمم ( 1844 -

 1856. ) ( ظعاععتعو, 1981 )

 [8نسووعأف (نمساللع: 1

 ]د عنعسع لع (تصصمع

 13 هام

 1 طع طءووعروع 5اهتع هك طع ()غماصقم ةصصصتخع

 ( 17 15 نعمضتمإل )

 ددسن آه. المع :

 0 ءيعطتعطغع لعم آلكمعطغ؟ ىادلاك لعع 1 نعماععأ

 كعطع الل, 7ءعلتمممل :

 1طع 11توؤمبرم هع طع 8 دللعدم طعمتمكنله ممم طع

 دج 11هوغ 1" 105 10م طع ظععوعمع ]رع ( 8ةلووب الممعاع, 1922)

 1 قادر آنع ظدعومو, 0ع :

 1غ عمبعتا لعع 1هتاند لع ]53 8معاع 0 عممصدومعب 306ع 165

 ظولكدومععم ظاممموغععك لعوانتم 1ع طءوصتعم اءوتخغ ©هععاس هم



 5 اس

 1536 .. زان5لان' 3 005 [|5 ( 6 +همأو٠ طدمو 18564)

 1 طوعمعمصمت طرد ١

 طع طرعوعمغ 5:21م وأ [نءلطعرب ( 2 ملك. آمملم», 1820 >

 21'هزن مط عع 0

 م الي ءوؤوعم : (2نعوؤونمم ص (نىعععع ةه0 ظنناطععإت

 ( لب.مدملمم, 1923))

 5ع 10عمؤد اع 8دعممو ]0ع عهلت :

 ]لأ و5ئمزجع لع 1" صمتعع 0مصحم لعمامتك 1792 ]دهون عد

 1844 ( 4 ؟ماكر طوع, 1844)

 17 -نسطقمب 102114 :

 7 عع نرب هس لاك 1650050 آ1ئ اللسصت كردأ 01: ععمأ 2211012

 جدل 1: ءع 1عءدلعر, ءاعم . (ةصهغمم, 1888 ))

 ب 1ع دنولاعوم هع 1ع طدعطت ل'ظووبماع ( 8ةعاكر 1889)

 ]2 لدعم 06 1عومعع لععومأ 1عع (لانو1غ معك 2انأ 55320665

 ( طومضتو, 1840)

 ب ل5ع آ.عطوممم : 2 1115من همك آلادصت, (2 ؟نماق٠ طمهل08,

: (1860 

 الجملدل, ثاطعرجأ

 آلوع ةدطدمدد لع 1ءدمعمتكع عم (0ءاعمن 12 8 ذذامم لان

 81د:ندأد 0ع ال11 كمعداتع :

 ةاماععادعم , لمطعم التالت طعام :

 هم مطتمطام 0عو 05مدهمأ دءطعم 1 عاعطع زم ظصعمم#د .

 (7 اوأو٠ 2 ماطهب 1840-1808

 ١184١( ةنس ىلا ةيسنرفلا ةلحلا يق نم) رص :اعبار
 آ0*ةسطتعم6ر 1 00 لا

 اناع لع اقطع 0 عطونا 1880)
 122114لزو (ةموعوعر : ١

 ونالت عمل ءععدال ءءالممع ءءامكع غم ظيزمأ 00

 هاطوعممجتمحمك هم لك (هجعمصعمتغ انملعع طع 1دمحعأدلععور 1غ

 عموم م مطتعمأل 2هدئاتممر الك ا]ماعتمسعأع همك ءعامامعأع 1 عدوان تعكر



 سل 1ع

 زد .عادعسع آ[صممءعممعمع غم ظةمواهمل ةمل 6م طءومعع. ةمل
 ناك [نجموععو غم 8موادمل لزم طع ممدكععكاعم هأ ءعدمعع
 ( ]1مدلهم 1801 )

 8ءععاععمر الا دعاطب 1:

 106ود1 ( طوعاو. 1852 )

 آ8ععودسلا . .

 فعول نا نات 0 هع 0ع درعاع

 ظعمطتعع. ذع

 آه 8عاوعلمم لعد (نهصمد ومعك لم عمعمدل 8مضدمة ماع

 مو قزولع ءأ عه 1 عرنماع ( طوعاوب هس آالآ11]1 )

 [ععئومم, ]1ع (نمصتع لع .

 [ةوودأن كنوع ]ومع طواتغتوبع لعع طءود1مععك لع !"اظسمتمع
 20[ 6 مدع 81ءكدعسصعل تلك

 ( طوعتو. 18839 )

 عون دنع.  طقككدم .

 1[ووبمع نملعع 8[هطدسصصعام كلون ظةقطق

 ْ ( [.هملمم. 18588 ١

 [ذوومموععنم لرعالعتك .

 1طع 1ععمعط 1؟عممللنلمم ذمأام  كوبمأو. (مهددمعأدلمع

 «نعمععول 8ومومومعاعم [عانعدا ( 2 م. 0٠١ ت٠0 طمملممب 1799)

 وجمع لمطصق .

 1[ عممعغ هد الورم جهل تهملتد. .,ءاع ( ارمملكهقب الل

 [قوععمم

 1.1 عوب ماع هع اذ هر ( 0 ماك. طدفقكب 1841 )

 طفلتعس آب

 المع 1دصتلاءو (ةمعهحأدعب 1[عك لع ]عووعمو

 ( طوهرتع 1906 )
 هن

 ظمععر ]وهتعق :

 13ءأ5ؤ م 1715 ن0ن عت 1ع 53 هأ طع للزاع زم طع

 ةتمومو 1778-1768, ( 5 مماور, ظقنمطسععط 1190 )



 د ١م كيب

 (20له1ظ عمعر ظل لعر هع اطعهيسعمإلاب لع :

 1 8يوماع هغ اج ةكيعوسنع لع 1829 3 6

 ( 2 ؟مآو, طدعتو, 1836 ١

 وسد ععمم, ]ل هل

 طوربمع زم طع 8لزمع1ععمتط  نعمخهمب ( طرمملمع 1898 )

 (تدصمععر ]2205 :

 مطوعمجوعلممو هم غطغع طومدممع عم 1ملته ؟طعسنعط

 1عزنررأ ةمل جدعومو5و طغ 0ععدغ ][)عوعتغ ( طمصلقمم» 1784 )

 ةوععتلل, اللاند ش

 8لمطعسعل تلزح امج طدلسععدومم: [خدنمذتج مق ئومعع

 ( ةيىمصلمم» 1840 )

 ندر ]هوم - مع: ش

 1نهزويدععاتت5د عع طعئاونمك هو طظوزربمأاع لع ]1 طم لع اد

 1دوسصتمحغلمم آذنعوانع 3 ]"آ1هدس اتت هوم لح (ندمهأ لع 5نعج

 ( 2 ممأو. (زعنمعب 1932 )

 ( جهدنا, [هكعمط ع ا_سوسصمول :

 [لتكإولعع لعد 3[1مممعك لع 1!" ظووبماع هننعع اه كمطاتسع

 ورعب ( لو 171116 516ءاع 2 1841 ), طومنو 9

 (ضخقمساب اظعصم6ما

 1ع 8 ةعمع لع 38[هطهسعلا ىلأ ل ةدوبغك اعد ةععطتاعو

 هلل نودعو هم ظوز متع 1هدحع 8عءعصتعم 1 همممت مي (:همعكنأ أ 5

 1ع 1819 3 1883 ,(50عقمغغع 1هزدلع لع 0غومهدمطتع ل عومتع)

 + ( (221,:غ1931)

 قش

 -يددتمدعمع5د لع 8ظمدعمدصع هو ظوومتع (8واغ, ©دندب 1511



0 

 (طسونعع هع

 نهم 0عمععدتتم لع ]2 1عجماطسإتممو : 1؟لعطعم معطع

 12 يدنا 81 عمن 0 .

 ٍ ( 4 5عزعو. طدتتس 1911 )

 (ن1نعس ظموعب ق2 8. :

 ممعروي تنمغمدا كدع 1”طربماع 2(  هاك. ظدما5د 1840)

 12ءآمممعطر (مهمعام25 .

 نتموح1 لععوتممك ددع ]د مموكاطتالا 6 لكس: ةع ءغ )عك

 8كمو عمك ننثسمتغع ]2 ظءومعع لع عمسنستع [!”هةمعاعممع مناع له

 قمسصعتمع لع 1"!هلع ( ظدعاك, هس آلآ )

 1[نعممو, [) 7.

 170 ش (2 >هأك٠ طوماكر 1802)

 1)هوعن, ]عدمت

 كمصمسفا ع لعد قععطتوعد وموعد لد (نهلمع

 (500غ6 آمرتدلع 0ع 0ةموعدمطتع ل' طور ماع)  ((ندلتعع, 1980)

 12عوعلمعممو لع 1' طععمتع, هند 1 ععاتعأ] لعو 052

 مق لعك 8ععطعمعطعو وننأ همغ ةلنغ ملكعك و طظوعمتاع معدلمما

 1" طعمغلتتمم لع 1'هعصمع طدمعقتدع, مانطاتف مدع !عع هعلععو

 .لع 8لدوماغمو 1ع ةءدمعل (00 65, طوماكب 1809-1822)

 1000 عءاأ, عوض:

 1ع (هسدلعم هأ 88ه لععمو طوومعف  كندلوب هك 81 هطتسصس

 ا (عدصهطءألوعب 1981)

 طلووساغ, 184 مسحملر

 آد 8هعصوغمو 0ع 1'"طصمتعع لع 8[هطعسمعل ىلع لع

 ]*ةصطتع هرب دمنلدم ( 1823-1514 ) (25ه2:عدموملذهعع 65

 ممكتأد لع 1ءةدمعع مم طوربماع (0ولمعب :9283)

 ]نم دسأع. طلمستمل :

 الا ماطخ مصنع ىللاوت هع آد مواغمد 0

 (1807 - 1814) (0هنمعب 19235)



 بل جال

 طلمام], 100120 -

 طر6عاو لع 1115'!1ئوأءع 0” طووبمنع ( 8[هطحصعل ثلأ ©غ
 1آطءوطتسم ) ( تدمع 1981)

 100ناقب 0201© :

 ب ةمدو]ءععسع هع 1]'ظ جرب ماعم 2 05

 ( 50نغنا6 8مودلعي لع عمود مطاع 0 طوومأع )
 ( دنع 1928 - 1930 )

 ب آ2 15[1و1وم لان 18د لع 80واو1ءعمرصتع, 1"طوزبمأ ع عع
 13 دربعلع عم 8 2( نهندعب 7

 - ةةمطحتصعل كلذ هغ !"1:مولنكمو 0: هلوعع
 ( 50ننا6غ 8هودلع لع 0غمومومطتع 0 اظوورمخاع (نهتعع, 19830)

 ب آلوع 8للمولنمم 8111م ١ 2صمعمتمع هدمعف5ذ لع 1 هطحستعل

 ملإت 0.60. 60 :

 ( 505ءاننن [مرتدلع لع 0ةموءدمطتع 0 8وورمأع )

 ش ( ©ةهنعم 1928 )

 ةديستعم ف

 [عنمع5ك دنع 12 ةصودعمع 0" ظوومأع

 ( (نهممعأم 1115غ0ءاواتعور 1899 )
 ايامنا -(00ه1. 812كم م عدعع : ١

 ]واتكص2] ه1 2 0111© 5 1مل ةطعمدعاط اخعرنمع غ0

 ظموادمل اد 8-1817 ( آ.مدلهمسم 1819)

 10ماممتعمب الاعغم# :

 17292 عع قكدمف !1"آ1ملع ها 1ع مآ])ع 2ءموزودع,_ مدع 1" طور ماع

 مع 12 381عم-1هدعع ( 2 مدعأك زم 3 ماك, دمك 1844-1546 )

 06 1ع 1عوعاسعأ :

 له 00 عونمم 0و ماع

 طعمرصعمأاب آ١2 :

 ادن تمدصص عم عع لعف ظسوموعمك ةنعع 1هع 1ملعف مدع ]5

 11 1 0ان6 ( 8ةعاكر هم آلآ1 )

 في



 | 1م

 02113529, ]هطق ةلععوسل

 (0طوعم7وغعاممك همس 1طغع  مهممموع0ل اددموممعصعماأك 1م

 ؟ةطع 0ءةءادم]ل 1خندنع ؟ز2 2 عومأ, ملط ءعصفعأالمو هد اغطغ

 هطتم هدمهت, طع 8هماهدع دمقآر ةم0 ع 5تعم-1 قتل طهدعل

 ( 1.ممقمد, 1544 )

 ١ طمعطولب هطققاع '

 1لطع 8ظءعورمماع5د هآ طع 8مطمكلمم (000ءوأالمم 320 طع

 ) 1928عتوع هك ةلعطعسمغ قلت ( ةرمدقمم

  : 1هع, 11م3 عجا1©

 كمسع ا[عسصدمأاعد هم طع 2هععتوم [عاوغاممو هأ ظمعاوسل

 )  1838دع طع 2ءعوعمأ (تءاماع. ( آ.مدلمع,

 : يمااطعتا

 تةامصصأك ةمل 81هداعمك ذه 8عزبمأ

 : هتتص, اكلات

 طوب ماع دبع 2512 ديغعلع :  تواملتعع هدتاتاقتنعب أ .1

 مماتكقودع, 2064 ء0مغونع ءأ ماممءعدوتع لع 181غطغصعع فلكر

 ) [طءدطتم 2هدطمر 5هآا[سصقم طدعطق ( (00165هءآ, 5ة*عر

 )  1847طدمور (

 :  06ن1 ءطعم, العمرصتع

 آه (ررادع ل 0صدعمسغ لع 1889 3 1841 ءأ !'آكخدسممع

 )  1621طوعم, (

 11 دصمصغع 28. 8ث :

 آخ جورماع هدو 18/1[ءطعسمسعأ» ىلتر 2ههانأ2000ر (20115621610 126,

 1مم لمصك 2نطاب ودعك, 1م4نكن 1ع, كش عمت عما دنع

 ( 2 ماك, طدعتك, 1843 )

 النا دنمع, 1, 0١

 1 عا عمو 1هتاعو 8*0 عوماع 1 ( طوعتو 1901 )

 آ0ع 15 ]هعوتنا65,

 آر ع مغلناتمم 0 ظوور ماع (5 ؟هآ5. طور 1900 )

 1 لعطعم ١

 1 ظممممما هن( دب 00: عئمغصعما 1مومومأو ع5 6 ةوعوج عساك



 - هع

 لعمسدتكر ءكدظعتوط ( 0جئع, 1800 )

 ال[ة آه

 1115هزرع٠ لع نيدو 0 عربمغع ( 2ةعاقر د

 آننعنأ. الط ةكعدلاو

 طلوم ه( غطغع 22 حصل ه2 ه4 دنعج (مءملص 3
 دمعي هأ 8[دكعدلا 1777 متكط همصع 200160همق طرب !!عنغعمقسأ

 آ1ةمابعإل ( آمصقمم 1772 )

 181 ءموعتمر, 1غلتع :

 [لتوئمزرع لع 1”1جوييمنع دونك 1ع عميس ءءمعسمسعمها 0ع
 81 هطحس دعلح ش1 ( 2 ماك طومتك 1823 )

 كل ءنصطع ظمسحادترت 0ع 13 :

 آ2 طلع ععمزع هع 8"1مغلزامم ل5 وومأع ( دعاك 1885 )

 : : 3410 .1 ١

 . 8[نصماع عد  ممدع دعوتع 83 !”طتففملتعلع لعك  تعمولتكممك عد

 لوو متع عع عما كزلوتع ( طدعتك, 1804 )

 181هدتعا عمر 2.

 [115مأدع لع 1[1ءطعمعغ ذلن )03 ما دعك, 1858 )

 2لدطمسسر 1ةدنم ظكمملت :
 [ععبعأ] 0ع 1ةعصدممك ططصمغءأدلع (06مدددمك 202عودك65ك هلل

 ايدلتك هع دع طظطفلتعو 008عمنع 1006 - 1322 8

 « 1597/7 - 1904 ) ( هدهتمعر 1984 )

 طلومماغمم آر

 مهم مدعمع ل” عون ماع .

 نوبات تالسارم نم ب. بو تادلجلا نكت ىهو «ةناليه تنس قسيلمأ

 "نوره عهدهم عم عع مسا ةفورحملا
 آل نوإت تقم:

 1 عاد نخمم لع 1" طمملتغءامص ل طور ماع

 «( طدعتور هص ةلآآ1 ذ)
,22208 
 1 ب سس

 اوؤمدب ه( طع طعومتلدم 1570ه1د مهد

 ( 2 هلك١ آمهقمع, 1868 )



 دل جالو سس

 ظ0ها1115 م

 1.ع (0همزلنغأ 1س عمن عزي ماعم 1841-1888 ع ]ع5 لععمأ غءلعو

 دممفعع لم :قمومع لع 8[هطعسصع0 ةلزنر. لثهممعؤو 1عو لمعدصعمأو

 لتمامسصقكأوانعد (22عع5 ( نهنمنع 1981 )

 0]طععور 1. المص :

 0 عوعطت هطغع 0 ع5و 11 عععج  عوادعطعم !طعطعصعال ذلك

 دس لع (0ع6غمصقم]كءطعم طوصعع ذه كرمتعم نه 11اممكتعم

 لعم ردطععم 3-1831 1ءهملنم 7

 28ةهلمعتوأممر ام :

 ]معمم هأ.. 20,عودوع0ل غ0 دلع لمطص (ندصص ط1هططمات5ع هه

 طع ادنعأاعم - !"عجويماتمم 11215

 86471: 1. 211. مقر تحت ىتاطيربلا فحتملا ةبتكمي طوطقع
 123ر1 :

 1” 1مخلنعمم 071ج مأع ( طدعتعر 1890 )

 ططتلتمور ا1/داغعع ةللدم» :

 11ءطعصعغ ىلأ, (ردصهطء:لعع 8600ععم 1115م, ه1 3غ

02- 2.2.545 

 طاومهت, ]1ع ::

 ]115:هززع لع ]11 1غيئغمععدغمم لع !"ظوربماع (طهمعك 1880 )

 طومازععوعار - 0وغْ عمر (2هانطغ قه :

 ب ةماووعماا مععم ةانك ةعوو ماعم نمل 11عام ةماعمز (8 أد
 الكتعد, 1829 س- 1891 )

 - 31ءطعمعع ةلأ الذعع - 1[ قةدتع مهد 4 عوز ماعم, 3115 3
 '1ةععطاتعطع, 1826- 41 ( االزعم, 1909)

 18د نورخآو

 1.111 ؤنوزرع دهم نسمع عا هتاتامتعع 0ع 1" طعمفللتام»
 ل“ عن مع ( 12 ناك. "دمعتك 1830-1836 )
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 اس ج81

 1[ عو ماعم ]. آ.

 1: 1ةيومام ةردرف مما (1802 -1826)

 0105 ةنس ندنل ىف ترشنو ةيزيلجيالا ىلا تمججرت

 1مل, ]. )ع طب : 8

 لبعك 1ءةمعفتلك عه وزب ماعر هانا 50ان0عطتت5 05

 (مسمدعمع5د 0" طور ماع ءع لع 15 هةزتءاعر مهع انه ه8عع لع

 1” نمنع 1 ( 1هنتعر 1855 )

 الن. [خنهطتصىههر

 كنعي  ط[ادئطوسعو دنس عوتع0ل 6  (همامتم آم. 1[ 0طامكمم

 ( ]مينلمو 1782)

 1050 1ععرب, 1 ءعلعم ءاع داهم]عإل نى

 1طع لمعمل ور ماوس وننعمامم 1م اطغع ءءاهاممك 0هأآ

 طمعادمل, طعومعع حمل ظسوذأد, 1832 -1841(آنهطومد' 1924)

 1 01155هلتو

 1ك ع طعم هع اللعممت عه اكوزلمأاع (  طومتك 1900 )

 امس, 1آعدمعماأو (نطقعاعع :

 128 مواءئنمع, 1"1 وااطصع لع دعت ءغ 1!”ظووماع هب ا 11

 هز ةعاع ( طوعتكم 1922)

 ِ ]ع5 0ءاعتسعو 0ع 1" 1دمغلتءمم 01 عوبمنع هع 1عع 8ءطعاأاعو

 لع كوعتع هع لع طولععكتمع دب لتعطتست اغصع ةهز6عاع

 ( طدعتك, 1910 )

 اكدت, َهَعَدَل ]أ طعدتأ :

 طع دست عواأع ه4 8[هطمسمصعل ىلا ©هعطق ماك 5نلكمم

 81دطصمتل 11 جمل دممصتع هأ 5(1 (2عمععدمطتعمل ةكمععأق.

 ( عسا 1926 )
 دوطصوب 8لهطقصسعل :

 1 ططمماعع 1وومكتعم دماند آ8لكهطعسصعل ىلأ هعا12 (0نعواتمه

 لعمار 1511 - 1849, ظوورتعر ةقعوطتعي 5هدلقسر 81056,
 «نرماع هزرعأعر 8ةلععامع ( طوماو, 1980)



 مسمي إل سس

 كددسسشمه عم, طظموععأم :

 - 11 2ءيعمم لذ 38[هطفسسعل ىلت معأ 28هءتسعمأ تواهسحع
 161 1هلتممت اهمعلل6 :

 دم م1. 7111

 0عءمعمأ ه طلسم درجماعت[سعمام لعالذ (نتكأ ظهلمتمسم

 01 ( عمصعر, 1931))

 ل 011

 14 ظءععوو لل ددم (1هجدمصأ لنتشععأ ( [خمصعر 1982)

5239723 

 1رعانعع دنع !' مور مأع

 1 ةلدحسصفك , (01©0عع 8عقب :

 [ععمتعتا لع 11 (نمهتءوممهلدمعع لع آلهطقمتع0 ظللار

 [كطعقتجع ل' ظعوبمتع. ( لس 12 ظمأ 1807 هنن 12 زنتا1ع618548 )

 ( 1.ع (هحتعع, 1981))

 ( طوعتو, 1786)

 : أدلمه 

 ليماتتو 2117 هع 1" ورب ماع (  ظومتكر طاعومل, 18980 )

 ا/دمقاعا :

 طع طوعوعم داهنع هأ طوومإ ( 17 ط١. نعمضصتإال)

 ا7منهآمعقب : ش

  18838١نا عد ( طوعلك 0

 ا17دعطمعم, ؟طمصقك :

 آطوومأ د5 1غ 15 1ه 7 ( [.همقمم, 1887١

 دز مطعم 1٠١ الالتلكمم :

 آلتوذممب ه6 ع ظفتمط طدمغلتانوم م طير

 ( ل.مهقمم, 1803)

 1آند010 [72ننطقتخ :

 آع 5نلغقم ةغ 1ع طدمطق 8'0عرمنع ( آمهلمو 1850



 لس جا

 17دمادطعلاعب ةعطتااع لع :

 8نونمانع 8[هلععممع لع 1”وورماع ْ

 ( 2 7هآك. طوضمر 1886 )

1 35215 130 .117 

 1ع 181هةعمد 1115ه همل (همقتغامم هك 1كعيررمأ

 (2 +هآؤ. ]1ممقمم, 1848 )

 برعلا دالب 8 ًاسماخ

 ظعففتحط مقصتمملاوب طدطأت صك ممك

 ٠ طآدملطمماع هأ قعدطتح

 8,20ععك 1[. ل0:

 8 ظعاعأ طتعتمصوب ه1 طع الآ دطقتنطإب

 ( آبمهلمهر, 1884.)

 20 7١ 8سهععططمعلا:

 2لمنعع هم طع .8ءلموعتمع دم آلادطقتطإبو

 ( 1مدلمم, 18831)

 00م2

 111وضمأعع  لعف  آكدططقطتك كعودنتو 1من هءاواتمع زددمانذ

 آد 5م 0ع 9 ( طدمتك, 1810 )

 0. 10. 12هدعطغعب :

 1:2 عاد ام قعوطتم 12قعماو ( تةهصطءلمع, 1881 )

 11هوهدهتط, 103010 ةعمدوع :

 الطع ظءمعئدقمو ه5 ةعوطتم : 2 معمم هه, طع لعمل

 همرمعما هأ الت عداعم اعممساءلوع يىمععمتمسيو ةطع ةعدطتحم

 معمتمكسلد 1 ( 8. ال. 1904))

 هدمغ 1 1[. صاع :

 تت ةععماتس هك طع 8ةوط هما ع] تصعمأ ه1 ةظلاعم ذه

 قعوطتم : ( آامملقمم 1877١

 ةممدعأاع ؟طتسم عم ممإب : ْ

 81[ءاعاعد (هآأ, 1١ ]له طتدوبع 1888) '



 ملمس 215 سس

 ©. 8 ءطتطع :

 17هودعع عم قطعدطتع عغ مم لونتانع5ك مههبك  كيعمما أ

 ( طسمفعيلمسر, 1776١

 ل. 8. 101 55ءولن

 الهضم دنع 1هو االدططخطتق

52011 

 طع ةلادعب ه4 23 ]هنضعإت  ةععمود قعوطتح لستمع طع

 العدم 6 ( ةظمدطدوجب 18وو)

 قامعسهععاطب الآل. 1*.: ش

 1طعوطتمم 2 ةفطق ذم كرتعاو ( ©هاطمعملو 28 8 [همتطلوب

 ةادعهعتنمع ) ( م1 .77, 348 ©“ 5.)

 10 811 ةةلت

 1 عام عكر (و ؟هآك. 2ةعاك, 1435)

 8وفاععمر 1 :

 الل ءصمأع هد كوع ( آ.مهلمص, 1845 )

 ظدعاعععر ظنا 8.8:

 0 22م0 طظورنبم# تصلعم طع ادم 506 كنلفمك هك

 "111ج ( 2 هاك, آمهقمم, 1876

 ظعوععممر ]. عر :

 آل ين غان عمك لك نرتعمغ ها 1عو 8ظعامعمعع لس 5نلكقم.

 ( معمعوممملدمت 25 سقت, 25 ةهسسمأ 1856 )

 8ظعمئدمل, (ةعمعممدا 1ةعومعأ ,١( ©هصخع :

 (مسمدومعك ل كيور مذع نأ لع كوعتم ( 2 ؟ماع طدمتع 18417 )

 ظعفكممو, لع 28ئع ]هدعمط :

 آد ةزمأنع هع اد 1عمع هدتنمتع دس 2آ/11ع هزفعاع

 1( طملتعمو, 0دةنسر, 1862)

 طوع ظدعغمع :

 ١ 2 (00عءوأتمم لعو آناعتع 5دتملع» ( طوعتور 1850 )



 دهس ع نهال

 18و ام عر لمطس :.

 1[ عممجغ هد طع 600 5626151165 04 كرحتد

 ( آ.ممةقمم, 1840 )

 د 15م كزطتم 20١ ) آمهلمصسر, 1840 )

 ظسعطتمعطقمس, 1". 5:

 1 ءةدععاو زم طولعداتمع . ( آممقمس, 1821 )

 ظتععاطقعلع ]وطعم !ارعوتد

 ةءوحءاك ذم ةرعتج ةمهك طع آلمارب آممل 2( [.همهلوور 2

 (دطسنعأ ةلطغمتع :

 آه 2دعدانمو» 0"0ءاعمغ كحمف |*[115مزعع (همغعم ممعدتمع

 ا ( طوممت 1905 )

 (020319عمفر 11. لع ءأ 82 عملا ]7
 ت1 ا ار ا اح را الل خل

 10عترع دممغعع لع !"طتنعغمتدع لن مخ ( 1839-40 )

 دلكدمأ دانأأع 3 ]'طتكوماعع لع ]ج ععدتع 0ع 81ءطعصع4ل ظلت

 عم 5زعلع هع عم ةعأتع آةلتمعاب» ةء ( طومتد 1840 )

 ا :. ةمطمسوع :

 آ3 5زتعتدب 1مك 1آنءنودعو ءأ ]عد ا[ةعممتاعك ( طدمأس 1860)

 تطبتقعطتللا :

 لطع لليدجعك دمه طع 81دعمدتكعد هس0عم طع 1تماعتوط

 هنأع ورص 1840 - 06

 0 عموما همام 5. 300 لع <:

 لق دورتع !ءةمعماكع ( طومتو 1918 )

 ا

 ردع, 1رتطوم ع طولعمملمع

 آلزنانوعهب 16

 © عماك ميم ءاك لع مدعاهعع لع ]5 ةكسمعودتع ( ومار 5 (



 مس الا سس

 103 عملو :

 ]م طوعمتفمع انعم لع كرتعأع

 .( 2 ماك. تدنععب 1981 ))

 10ةمععمور ]لرات٠4 :

 ]ع نمدمل لعودولزم دععععإ 0ع امتلأ 5117 (ممهع

 1" ظصمتمع 0غمصمم عم 16088 0

 ([عوممع لع ةةموهمطتعر 1. 1 هغ 11, 1877+

 1[ 10ات5530 :

 [11ومزئع أ 1عاتوتنمم لعو 2[هددتعك

 ( طوعتو, 1900 )

 لمت مادتمر, 1.

 آ3 0هعدؤمس لكان الياطقم ( طوعتور 1908 )

 11١ يد 115 :

 آد كرما عل 2ممءأاو 1150

 (2 ماو. ظعتممسن 1921 )

 آهن عمخغ, ظعطتالع :

 1[ععاوقكمم كاوامماوسع لعد ةلكوتمعو لع 5ريوتع لعواتت5

 1880 زدكوم عم 1842٠ 5 ةقئك1ونع لم الكومغ - ارتطدعم ©أ

 ميمععلممع لتعاوؤع هو 1840 موضع 1ع5 ]نأ 0ع 3303.

 (2 ماو. دعك, 1846 )

 1٠ [آممءعاك167 :

 قطصعل -1ع 8هدعطعع, 12  هريملع هع 8'1عومتع دن لا

 طتاغاغسصم هأ8عاءر ( طوعتف ]1888))

  ةلكدمنك (  قططع ٠]زمءدممت ) :

 ْ ١ ومما لع 1 ةامع متعمعمغ 0ع لعمتكدلعم٠ 8تطاننع

 مدع 1ع 8, 2١ آهمعوب 113005 ( طوعتؤر 1853))

 2٠١ 1 [هككأل + ١

 1ك ةصعم لكمع 18ئطاتوعصمطتع 1ءدمعمتدع لع 12 دومتع

 [ لدمد 1ع (مموعؤ5و 2:دمعقتك لع آه دومتع ]

 1 ( طوعتو, 1919 )



 مس جالا

 طوستأ] ا[دككمم :

 [ل1كملعع لد (مصصعنعع 1"ةمعفتك كومع 6 ]لرعال2مغ 00

 الاجوعمانن غصع 51عام ( 2ظدعاؤر 1896 )

 000 (3[ج. 1[8ءماهك ) :

 للملعع  طتو[مءتوانع دنع 1"هءاعامع لع 12 ةلدغمم 8[دعممأاع

 ع اداتع دعك ممموركك 37غ 12 1*ةمععر دنع 12 آ8لدعلمم طلت5ع

 عا دان 145 019هعوعك مممان]د61همك لي 16همغ- آراطقم

 ( جمان, 1844 )

 كلدمتعع, شقستمدل دنع (طقماعك :

 طع الثدع 1و كوتتح (  2 ماكر, آمهقمه, 18542) :

 ظدغمد١ قل قل : :

 1طع 5[3لععم 5و .. ( ةمهقمم, 1844١

 طعم 1ععلممم :

 آد دوعلع دمك 1ع هنععممعسعما 0ع 181ةطغصعع.

 للآ1 زانكوت”عد 1840 ( طوعتا 1842 )

 طععمدب ةقموتعأتل لس:

 1.ءواوادغنمو 0 2عماماع ( طلصكتععلهس, 1778

 طمس هسملمغع ]. ]. : ١

 آه 1ءدمعع هأ 1 ظننونع ذ 20 مكاقم امهم ع»

 آ2 0نعونلمم ع5 آراعد» ددلصاك٠ ( طدعتو,ر 1858)

 هعامتأومأ قعأ حممعمات اكعمعات ة[كلد كد
 ( عل, 8ءعععطعأ, الءعمتوعر 1866)

 اكلك ءلطات عطع : : ش

 الرعد "1:20 :1هدع 1دصعمت دعك دن آنطدم

 الكسذغمطصر ثع : ٠]

 - 1عو ةتمسودجمع5 001طصطتص 2 دملح هو كاولع ءككأ عد

 8عاأع 1ع ( 2 ةدكع. (نهلنع, 1927-1938 )

 - اع آئطدم 3 !'ءعممومع عك ظصتمو (0طتطقط

 ( 3 ماك, 8ءاصنن 1938 )

0 



 2 يا

 - 382:علول5 14ه. 2  ©هعمدم همه( ةعوطتع 27هءنصعمأت

 1يءادانمع غم طع 1115ؤهم77 هآ هريعلد هملعع 8[ءطعسصعغ ذل

 ( ماو 17-1 : ظعلارماب 1980-1984 )

 ب 15ع 1[هوندأل دععطلطاعو هأ طوومغ هم طع (0,عتمك هآك

 ةطع طوورماتدم 1:منلنانهمم 60 5 ( ظعلمسن, 1936 )

 كدتمغ طا عصر طووعع 0ع :

 1115ه رع لعفع 10 ةتوععمعدماع لت [ااططصتنعع لعك مماعق

 ( و215. 1702 )

 5و - ][5]00عيزتن32 :

 لد هزعتع عع ]1عو 26لهانأم5 دماتك 1 "”ةلسلمل كم0

 1نعونع ( [خعومع لعد 10ءعادعع 8[هملعق5, 15 مقنع, 15 ةعمتاب 1855)

 1ىوعرب عع 10ةصطسصقمم

 ]ع5 ماتزذودمعع5د ءاقصمعقنع5د لمصك 1ع طعوومأا ءي كزلراع

 عا و 2ج1هوانمع ( طوعتور 1900 )

 17هآمعإلر

 ا7هؤيدهبع عم كزيءاع ها هم 8عزبماع عي 1783- 5

 ١ ( طوعلو 1787 )

 ( 45١م ةنس ىلا ) قارعلا اسداس

 ني ملمع هماغطب

 طءعومدمأ اادسمتوع هأ طع ططبمطعونعد ادءمءلتغمم

 ( 2 ؟ما5ذ لممقمم 1888*)

 اك از م1مكوع مهتم

 1[ عوعوم ءطعك اه / ةمدزاقر 8ظدطوأ1ممتك دمها كما لقعدر

 ( [.ههلقمصر, 1888 )

 ممر عسر الن.

 8ةلعصمتع هم اطغع طتمطعوتع5 الدللعإوب ءهدنع ٠٠ ملتح

 ( 8ء.مدلمص 1887 )



 د غول

 قهوه

 مععماتمع ه5 طع دزءعوعع هأ 84هونأ طرب 8لدلتع 5طقط

 قاطيربلا فحتملاب ةيكرتلاب طوطخمل ةمجرت

 قمت

 1[ تج عاد هأآ نع ١ ةماطمموب, دنع [هطعتأ همه كنع 1 طصسصقخ

 كطعت عازل

 1م+ه ندنل  تارفلا قيرط نع نيفس اك ىلا دادغب ىلا بلح نم

 ظاسمأ, آ2097 ةعصع :

 0 ليتطععك هك طع ظتمطعصنعكو (  طمملمد 1849 ١

 0.2-8.1. ش
 قعصعمتم هسا 1آسعلتكءوم

 منع طع طارت

 ك1 ودبعأو هك... ( دعمصطستب 1814 11 )

 ةرصبلاو دادغبو ناتسدركو سراف ىف ةلحر

 ا طعم إلا

 طع طعمعلتنلمم 10 طع دنصعإب 0 :![طع اج عمد اآنمطتقاعو

 ةسال 1خعمك ( 1ب.مهلم», 1850 )

 | اه 0 ا

 راد دلع هأ طع طدمطعمغع5د 1دعمعلنامم

 1 ( آ.هملمد» 1868 )

 1.60 8. (1طعدمعإل

 ]لكعمم5#و هم طع ظلدحتيدنم» ه1 طع اطظسمطتدأغعكر

 تنطسأ( عل غ0 طع هج ءععوصعمع طوب -...-(آمهلمد,1888)

 8[. (طئتطقب 5

 آم ظءوهامعع لع 4 ل( تهنعع 1900 )

 ةميق تاذ ىهو ..رثع عساتلا نرقلا لالخ دادغب ىف ماقأ ىلاطيا تارك ذم

 ةخضرات



 هل ع حس

 «(م1ععر [تعطقمعل

 8دعادمم : طع 01 هأ 2ءوعع ( آموملمم, 1927)

 7. 1 هماممأعت :

 ؟2هرتدهع لقمع 1*[ملع ءأ لقمع 12 00هآ15ع 2ءيداوسع

 ْ 1 ١ ( طوعتك 1844 )

 آ8ءومعم .8 ١٠]

 8[عدمتضمملسسد هد طع مهعفعمل ءهمم010ه 04 طع

 طومطقأاتاع هأ معطل ( ].مملمو, 1884 )

 ل, 85. 2

 1ءدععاو 1م اكسل ودغقم همكق 86عكوموادستد

 ( 18مده4قمس. 1840 )

 0-2 136. ث. ءتمغ ْ

 طع 000 ( ][مدلقمم. 1841 )

 11مم. فه. 31. 10195 :

 لواتنمول 0( 2 8عمالعمعع آم 14
 ( آمهقم»م, 18832 )

 1[ نة 01 عصعمأ :

 [115ئمأئع لع 8ظدوطلد0 لهمع 1ع5 00 1100 عءعهدعج

 ( ظدمضتك, ذل. اهعوتع, 1901 )

 ..م. )م٠8 , ةنس ىلا قارعلل هيف قوثوم ىلع خيران

 [1دْزأ آطقانأو :

 لدطنس الدتصتح ( 00مقن١م ل 8. 1245 )

 اشان ورسخ ةيالو ىف قارعلا راز قرت ماس

 11٠6 0. 1 عممعأر

 1 ءدح عاد 1م 8دطوب]همتد, قمدوءاد. 11ءللد همك 5 عاطتم ةه

 1320 ( آ.مدهلمم. 1826 )

 آوت ثلء 11:

 طاتمععءلل هما ظدلرباهد



 للا

 ةرمدع امو, 11[كداعوب 5؟عمطعم :

 لكودع (نعمطتعاعك هأ 31هلوعم 1و |

 01م0, 1925 )

 1117 وم عطب ٍح

 قعصعمتم : 1'ءدعجعاك ههل 51015 507 آمهلمعم 1908 )

 ع. 811 عممم :

 وجاك زم ما ةدعد 22 ( ة8ممقمم 1829 )

 مربح 2 7+ تاحفصلا ىف [ رفاسملا داز ] ىلع قيلعت هيف
 1 2. مططتلاممع:

 17 هردوع ل00رت عما ( مه, 1652 )
 لاوح سراف ىلإ ةرصبلا ىلإ دادشب لإ بلح نم ىنرف لمرك بهار لحد

 + ما ج80 ةنس

 1. اذن ننال

 (نطعمماولاتلع 953221301 اهلا ع لن ادد 0ع 81هووتآ

 مدع 1عك 2ءعرودصك

 ,ىلع شوق لت ةسيتك ىف هيلع زبع . عوضوملا اذه نع ىئيرس طوطخم ةمجرت |
 ش 1145 ةنسس بتك طوطخلا نأ نظيو . لصوملا نم ةءرقم

 آدمع 2001 ش

 ١ ]اؤع هك 0عمعبدل 1. 2. (طعدمعإت

 0 16 ع

 1:20 ضم 1 6013 [ظعمدتد, ةعصعمتت 21

 82طزن]هدتد ( آ.مهلمع, 1822 )

 1 آم 10 تنقكعوتن :

 1آىعتماتمو له طدعطملتلط 0ع ةعطنم0 ) ةعاقر 1809 )

 ل١ 8. ظن هوعحلت : ش

 170 ل6 8ظدوعتمل ةذ ةلعم. ( طومعتك 1899 )



 ملل إل سس

 5عوأت مل

 1هودعع لع (0همدئيمغأممدأع 3 8ةكفدمعم هم 1781

 ( طدمعاو, اهم آلآ )

 الن. 1, كامعأدتع ةهمل آل ,1"ععوسمعس :

 طع 11ج علاه ه1 2ءلعو 1 ءارجتعمو

 ةناع ىلإ فجنلاو ءالبرك ىلإ ةرصبلا ىلإ سراف جيلخ نم : ىلاغترب حئامس
 [عع. 11هعوغلم 5هنأطعدتع :

 1لدممدغلالع هك 2 10 طعمدمعط  ةصعمتم اكمل كاهقي

 2ءداد دمل 10 ءدوممانستد ( 2١ «هآو. 38لءوب الوعاع)

 7 ا! م1 ا

 طع ذزرع 7هزيدهععد هآ 1و عيماعع (طغمتعط [نعاطعإب مغ

 4كاد

 21558 « 1144 « ١١مم تاونس نيب طسوالا قرشلا ىف هينرفان حاس
 قمامماو "1 ءمعوجم :

 1م عيورلم 0ع م . ٠ ( آراوطمع, 1829 )

 11٠6 00 1 طع عممأ : ١

 كدماتع لكم الموبدوع لع... ( ةطسمكاععلدسم 17267 )

 رع 1غ 171151: :

 لوح عأو عم طع ناتو ه6( طع (ندلتوطع, قلمموع طع

 كطمرعو نأ طع 2ءعوزدم ناك 200 طع 1

 ( 2 ؟ماق٠ طمدقمم 1 840)

 (رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىلاوح ىلا ) ناتسكرتو ناتسناتفأو سراف : ًاعباس

 ظرمبجمع, طلسممل (معوماألاع :

 قطعتلععل ىدمفأدعقمم هأ طع 11150298 نأ '!'جطوعتكامم

 ( ][.ممهقمصس, 1905 )

 8مل عععر كأع, 11. 2. :

 لطف 1نونمدعأؤب هأ طع ظمزةنك ( ]بمولمص. 1884 )



 د # #ا

 أع قل تدملعع 8سعصعك :

 (تةطموأا, طءعامو 2 معوكممهل مدهدتتاتع هك 2 زماتكمعإل 6

 دمل ءءوزلعمعع آم طقغ كارل ام طع زبعدمد 1836. 1887 8

 : ( 1.مهقم» 1845 )

 دنع قلعمملعع 8سصعمر

 لءدجعلك ذم 8داطمعم ٠ ٠ جمل مهضسوتتع ه5 2 703غ هه

 طع آملمك مدد طع دعم غم مدطمعع ام طع وبعدتد 183آ-2

 1533 ( ل]مدقمم 18834 )

 1 تطقسممإل

 طعبعأا [8لدصمط

 داركالا خيرات نع « همان رقس م باتكل ةدوجوم ةيوروأ ةعبط نسحأ

 ( ١ملإبه - .185٠ سيرأب ) تادلجم ةتس

 («هصمالوب, الئئعتخ ةقعاطتنع

 لومممعرب 6 طع طلوععط هك 1ملند, ”[طعمدعط 1سكدتفي

 طعوتد دمل ةوطقعدمتكامم

 ( 2 هل١ 8ظعمم 2 ؟مهأك١٠ ممملمم 1838 ر

 يعم مم, 110م عمروع 83١

 طعوعوتو ةه0 طع 2ءعدوزتدصم 0

1 .51 .11 

 1قدلأع 5طمط ( [,.همنمدو, 8 (

 1356 1أعو 1 7 م
« 

 1ع ناتدذذم 01 5201 ( امدكمه, 1852 )

 1[ءدصللتس, ال٠ :

 0طوعم وهعممف ص 20ع هم 2 مانع ؟عءمرص 8عموول م 2وتح
 1181 7 ( 1[.مهلممب 1790 )

 1ع عع, ط8:

 سؤ معه ةدععماتلا 0 ظمكأ 1هلنم ةهل 2هعواقو 2

 - 01 ( ]مو0لهو 1688 )

 0دعادمع, ةرع 016١ ملأعع0ل لع:

 3لتوونزمم كلن : 0نم6ج21 عدم الممع ع5 2ععوعر ةماتك 1ع

 فلز



 0 ا

 طوعمتعم ةصمامع. 12هءنصعماع طتئامءأوانعك٠ , ( ومع 1865 )

 1[1ةمام قل, ]0235 :

 [1توعمءا عمل 2ءعمدمغ 041 ةماكط [ءدلع هدلعع طع (هكمتمم

 ( 4 م١٠15 آ.مهدمهر, 1758 )

 11ءملعر, الل. -:

 قة 7مودعع تر طع 2ءعولدم ىدآ[ ( آامهلمع, 1816 )

 آعور الع. 2:

 م ]هنسصعإب مس 5ءعموند غم ظمعادم0 ( آامهقمم 1713 )

 ]حعاعدمد قل 7. 171111

 12عروزرو, ظدكأ ةدمل 2:عوعمأ ( رلعوي المعالم, 1906 )

 ]همعد, آللئل!ئدص -:

 1115من هأ طع 1114 ه5 1[دلئع دطقط, اككمع هآ 2ءسزد

 : ( ]1.هههقمم, 17418 )

 لعموعب كأم لمهطص النكااندسم :

 [آنئئؤمصت ه4 طع مدع اأم ةققوطممتكامم ( 2 ؟هآك٠- 1851 ر

 1 تكأ مكاعأر

 آلتكؤمموب هأ طع 1[عجماسأتمم 01 عد

 .لوانتي و.م )ال»؟ + ةنس ندنل ىف هرشاو 0عيمعجس بألا ةيسورلا نع ةحجرت

 ابلالخ ناغفالا اهلتحا ىتلا ةرتفلا ف سراف خيرات

 آمل  (ننعجمم 0( 1؟ع01ع5وؤمقهب :

 1[ءعودتد دمل طع 2ءععوتدم ننععأأمم

 ( 2 ملك, 18923 )

 1ةردملرشلا ا[

 اكدمعازت 20؟ءوفتعععك آه 2ءعونجر كنكادمخ هما 1821من

 ( آء.مملمم 1887 )

 11جاعماس, 51+ [هطم :

 1لتوعممرب هأآ 2ءءولد (1829)



 بج علو

 ة1لدمعاعطمسل 51غ (ن1عرمعمأا5ك : 183١

 يعمعتدلا دلطعتعط هك طع طآلاوؤوصب هآ طةوزد ( 1864 )

 ععدعساتمعمو 81, © :

 رسكمعاممل ةه0 1ظتسككأد ذم طع ظدقأ.

 6 ١) ظتعط :

 لادوات ع هأ 2 عقال عمعع زم آل كأنه

 كوماتسو طك :

 0و طع م011121 داقعع هك طع  ءمدماأعو طعاسءعم

 طعوتج ةمل 2 ( آاموهق3مم 1885 )

 دزاععع, ارتعدإ (نماممعام 2. 810

 بس 8 11ئؤؤزنمإب 0( 2ءععولد ( 2 70هآو..آءممقمد, 1915)

 ب 1و 1طوتنكدم1 ا 10 00 ( ].مهوهلمص 1902)

 اليوعئوم, [8وطعم6 (هعومغ :

 ]1156من هأ سدد (1866)

 ال/ الندم _ةمتموعع اعدم هع 8لودم» 1١ 8ع ؟اوعدس :

 تهل1ع هك 11دماطتمل ( لمصتمم, 1914 )

 السمكي آءاعانغ ل]هطص :

 8 2تعكممجأ  مدعوقتع هأ د زود عمعإل غ0 طع  هماننعع

 ه1 ة1طع مازعع نعنع ١ ٠ نس طع زنعوب5و 1836 7

 ( ا.مملمم 1841)

 ىلاوح ىلا ) شك ارمو رئازجلاو ستوتو سلبارط : برخملا انماث

 ( معه ةنس

 2/١ آند 82م : 5

 آلآ عك 5هاتنءعوتعو (8 70515. 1 8394-1 896١

 2. 8دموأ :

 آع ادم ةعطخأ دمعه طعم هووس ءمتعو لكم هزقعاع

 . ( 4 ماو. 1898-1901 ))



1. 28255 : 

 12هعدصعمغك دطتخكتأسصدم5 دنع 1ع دةزؤوع 0 6لوعع مدع

 (تطمناعو (0تنتمغ. (1541)

 (لددمو: ظسال] عقم لع 12 5هعءلغنع 0ع 0غموءدمطتع 0" طلوعع

 هع لع !”ةكطتوسع لس 8لمعل, ( 1890. 5. >. 172-214)

 دع ل, [مانقع0 10 :

 18زطا1هععدمطتع عك هدحصدوهعدك كدلك ةذآه' 8طغفع

 دن 1/11 هع 51111 51ةءعور ( 1911 عع 5دممأ. 1917 )

 تدسمغ 1.

 1115 ئماعع عغمغممل لع 1' ةلوغمع ( ةظلوعع, 1910 )

 (نطقتاعم, 2. 0ع (نهد:ءعلاومعر:

 كمسعمتسس لع له دنع متلتامتمع هم قكتومع ( 2 (

 12كمطتصو :

 [لزذهأئع لعك يطمع 0" 8ةلوعع لع 1515 - 5

 لك٠ ]هاندصحأ معاد وانع٠, 1922, 1, م. مع

102-83 

 0. 10هاتاهر

 المطمسعل تلو هع 1'::مملتنمم 0 8لععع (185829 - 18830)

 ( رع (ندتععب 1930 )

 0. ظكوادنعت

 آرنعد هدم عمءعمعمأاك لخص طسصمتعع 12 ممه5ع 0' قاععع

( 1923 .60 26 ) ( 1880 ) 

00201 1062 11 

 [115:هزنع ل 8لععع دمادد ]12 لمدعتمد نمد 1 هعوانع 1516-1830

 ( طدعتو 1887 )

 ام ةطتنطما أو

 1 عادكصممك ءمنع 12 1عومعع ها ]2 ؟عععمموع ل ةلععع هند

 21 ا عاع ( 4 هاك. ظلوع 1809 - 1885 ١

 12. 0ةصلعءطحسمو : ش ١

 روعوسعما5 1عادتتك5ك جدددع 002كدنععف



 دل جال سس

 ( 2 0ءهعمطوع 1777 - 4 القوت 1824 )

 ( "ةسمتك, 1925 )

 5. 5ءلل, 0١ 112: ؟دلك, (. الدعم

 [ازوامزرع لع !"قلعغمع ( 116 60. 1927 )

 آ1جحعطوستاغم ع, آ202عغ [10:

 انه طوددأ لع معمفطدغامم مدعاطوالم عم ملوعمع

 06. 8عب كلدع طلامأ, 1909. 28. 2- 240-- 0

 11. معتم ١

 آه تك ونع لس 8لهعلب ةظصتوتأع - 120

 ( طودعو, 1908 )

 ةادم ارت معو, (جةلم

 5مم عمتمك لثمص هللععم ل"نهغسدل ه٠ 1115عمزعع لع

 1ءمطاتئكدعمعمغ لع ]12 لمسصتمهامم 1ءةهجدتكع لحصك 12

 ميموامعع 0'0عدمر 1830 3 6

 110ه عاط 1 كمانعأر

 1ماوولعع 06 ]13  فضصتخم ممالك[ وممع 0ع دهن

 هععع اتم مهعومتطاتاع ىدتع :

 1*"[مدؤمدساغ هم 8[ءهلتاععدمفع لمعدمغ !'ةدنغ لع 0

 ( ةدماك, 1918 )

 رطل 8 [همعطت ءماتكأر ش

 12هعتصتعمأاك طلقأمدانانعك دانع 12 1طدمتكأع

 ( طدعتك 1929 )

 آل ءعععم عصمأب

 [115:هزعدع لع ]د (2ههوندغاع 81”0ععو (1856 )

 الاخ تف

 1ع دعممعوع هأ طعاف عملممب  دممفاك هأ قمم

 عءادلمدك علاط ةلوعلعك معلم» غم طع ةءعمعل همههل165+غ

 ( ]8.مهلمس, 1884 )



 اا

6( 

 آ.”ظسءك دك دعع عم 1ظدمتكتع 0ع 1590 3 1620.

 لك. 8ظعحتع ةظسصتوتعممع, 1980. 2» 2. 18-7

 آ لع 11 طءاسصقنلةنعر

 12وهتصعمت5 ذممللتأك ددع 1'طتئاماعع 0ع 0”1ءعنمدغممد

 ىمدعمماع يي قةكعاووع ( طلوع, 1875-1877 )

 1 طتصصب

 آع 1[هزتدننسصع 0' قلععع دهدك 1ع ةععمتعم 1عوب

 ( ةلوعع 1900 )

6 1 

 ب آه 0مموانغنع هل ععع, ( ةحعع دغادك 1829 )

 ب 1” ةملوغتمع 0ع 1830 3 1840 ( 2 «هآلك. 188 )

 ب آم 0هموسغاع لع !"ةل]عنمع ( 1841 - 1847 )

 ( 2 «مأع. 1889 )
0 

 2م. 101155 همتر

 فمممفأعك ةيمتكتعممعك هال 2 معمعت طتئامصونع كنع 1ع

 1[ عوعممع لع 1ممتك ( طدعتسص 1864 )

 دوملعع - عممع ءأ آلعءعمتك

 1آ8هدلحغامم» لع 12 1عععممعع 8”"0قلوعع, طتوفماتنع لع

 8دتطوعمادددعو : ءطعممتونع ةعوطع لن 2571 ء 5اغعاع

 ( 1837. 2 «مآك )

 طع كطقشل

 "هدم عأك 200 هطوعسوعممو ءءاجاتمو غم دوعمل  مقمقك هأ

 ظدشطدصت دمل طف ]عادمأ ( 01ه, 1238 )

 آاهاتعاعع [0ع ”1ةقكإلر

 1115هزدع ليد 1 هوندنصع لنا وعر . ةعع 16ه ماغدعمل 0ع

 همر 0117 عم ع ( ةسمدفعلحسم 17235 )

 ةلدجج ماتت ملا :

 آض ةاكووامص 0ع 5عءطودمغتدمأ 2 1مل ( ةععنع عع

 طعبلعم كدوماتمدتعممعك 1919 ١



 ل علو

 انالأ : ًاعسات
 ظفتما 1"هءعلوم 01816عع طءوعع 11آدم0طمهاعو : قلطدمُتد

 60 8م. عاد عمت

 4 1طدصتق نوعا رفق 1[ عوعطخ

 آظ. امعوممل

 8ظنطأ 1: هععدمطتع قلوس ودم

 19. . ةئس ىلا رشع سماخلا نرقلا نم

 ا انتل

 ملطدمتمم طع [هسمللتمج 5:دغع هأآ اكتعمع

 ( ةصاخ ةفصب ةينانويلا ةروثلاو ) ناقللا ا ارشاع

 0. 1. قمطو#ؤ, ( هلتم+ء) :

 0 مععمع آه 82ه] نغم : ( 5انل1ع5د مدعمدمع0 ههلعفم

 طع جيتكمت عع هآ طع 1ءءعمعط  آعموتع ؟هغ طع لعقعمعع هنأ

 11ءكاعدتفست. )

: 0 

 111560297 01 (22عععع“ (7 ماك. عل 10ه2عع)

 دكهم ]ود اطعتع :

 آمام06معملممعع (مععوسع ءان 1 دعومع

 غن. 3111

 طع 8دللعدمم

 ال١ ىلع 2طئالنموب

 1طع اللدع ه5 0عهعاع 1ملعموسلعمعع (1821-18833)

 1ظهتوت ءوتلاو :

 التكأمزمع لع اذ عغمفمدتتمم لع 12 ن2 نععدل 4 5

 آم 5م معمم :

 يععمع ذه طع طلذمعاععماط (نعمعمإو



 تس عع

 اذحخ

 او. ءامح دارو : ةيميتنا
 ١و « )976116 : نودلخ نا
 ١و : انيس نبل

 )مب ءومج : ةسمش نبأ

 184 : ( نيدلا ع ) ىنرع نبا
 ١9 : قريصلا بجنم نبا

 ٠ ( ىلع دمج نبا ) اشاب مهازبا
 واما ١2 114 5م

 قال 1452

 بربقب < "بلي م ماب

 ١١15411١١ دمل ء هرب : كب مهاربا

18 
 ١1٠ : ( ةانق ) ةمصاررالا

 فن : ( دروألا ) ندر

 ؟.و ع7. : ردنكسا _ ىتلسا

 م.و. : ىرتعد  ىتلسبا

 مى. م ممن عب؟» , نامنلا ةفينح وبا

 راب : ههه ءدمي : بهذلا وبا

 :٠ موع :كانز وبا
 4:1 نصاقلا ليخلا نأ ىا ديس ءأ

 ىصقحلا نسحلا نب دمع هللا دبع وبأ .
 ت6

 وع :ءالعلا وبأ

 412م6 < ما ءالو 21٠ : ريق وبأ

 *ن 2 7و 0١ مو. :ىلبل وبا

 سوع وم : سوريبأ

 ظ
 ظ

 ف

 سو: ةكبانالا

 : ( نامثع لآو نوينامتعلاو ) كارنآلا
 ها

 0 ل

 25٠١6 هالا(هاأ 2 ةىمل6 5

 كن ب ا

 < 95 < ةهءعرزال لفك ملك

 تدخلا ل

 #“ 201695218626 :١6<

 21564 لك له ع #١

 20 اا

 < 8م 24م 1 6 /

 وسر ساب ع ب. اوم

 عرسك وول 2 "ع معك

 تر ل يا سم كس
 موجع هول

 ١5 : ( باتك ) ةقايلا رانألا
 ارجا : ٠١

 مو : داوجالا
 « 80. : (قارعلا ىلاو ) اشاي دحا

 ل ١

 11١9 6118م: (رصم ىلاو ) اشاي دمحأ

 ع

 مرو : اشايب قفوت دا

 عال: ليرتك دمحا



 ب غ1 ب

 ؛١٠٠ . قورحملا دمحا

 4و : كتسخا

 م١4 : ىبرعلا بدآلا
 ه.. : ىمنرفلا بدآلا

 م44 ه4 < 76 2 غم : هنردأ

 بي : ( رحبلا ) ىكيتايردالا

 ١و : ىسيردالا

 مله نوتجبدا
 ٠١ : ناجي رذآ
 «الإ ؛.: ( ماشلاب )ةسدقملاىضارالا

 . مورا 2 ؟"مل1635ىف'ء 5526 1

 رمح ع مخمل

 ؟مه ءهو : ( قارعلا ىف ) : لبرا

 "م1 : سكذوثرا
 49:ليدرا

 ميد ءمسع : نالدرا
 ؟الب . ( تيب ) نالمرا

 ميو :فولرا
 مريخ م9 : مورضرا

 موس وع د4 : نمرألا
 7٠م: ىف زمرأ

 ايمرأ :١"

 مو : داورا

 ( نابلا رظنا ) : دوؤترا

 معمم : نافيرا

 وسب : ةيكبزألا
 ١4 6 749 : 1و : ريمزأ
 و4 غم :رهزألا

 41 :فوزآ

 <« 414٠016١ : (نابساو) اينايسا
 ء95504 »ا١ا// 4 م52 5526 56 5“

 ك5 2 786 : 052 ل 2ءاالا

 هةية

 عملو ءوسوب ع سول “م

4 2 

 . مو : ةيراتيشالا

 بيب : نويطربسالا

 :(لوبمطسا « ةينيطنطسقلاو) ةناتسالا
 «25.566 7٠٠ :8:١"

 « اال. ع أمت ء الال ءالا

 الم < 11/5 < ابع « 11/
 ١١6 © "ه١ك(و ؟<2ه2ي 15

 افنرب ب ففي تتح تف

 فرخ ف7 7 فا تفر

 ”ه]6 55١ 4 552. 6 »ا

 "يله 2 الخ اا 6 نمو

 247 25١ 2 علك

 61/1 ع ا “وم

 6< "خرم ىلاللب م الاب ( ميك

 سول < مول
 ١ : ةلودلل ىداصتقالا لالعتسالا

 م17 :ىلاوتسا
 ماب ٠ : (ذاتسالا) سر دسا

 + : (رتك الار ردنكسالا
 « 07٠١ : (ايسور رصيق)لوالا ردنكسا

 الماإ ابق

 7م: زيناراف ردنكسا
 عوز ع7. 6<: ةيردنكسالا



 دلع 4ع سس

 ء 2مم ع

1070415٠061582 117 

00 6 
 مد. : ىكسأ

 هسيورع فعم عال ءمد مالعالا
 ا تلا تى شن ا

 قسد كيل ان ل يلا

 ءلؤا ع أ١ال 255 © اله

 9855 2 ا#1:7 2 ؤ5615*

 «؟5اب .55٠ 2 الاب 2 055

 انا خر كاظم

 نك ا : (ىويدخلا) ليعامتا

 ووؤم : اغأ ليعامسا

 وسم ٠ هدوج لعامس|

 س٠ ء بي, .ءا9 : ىوفصلا ليعاجا

 ضضش' تظييرفل

 وه. : ىطمرقلا ل يعاعما

 سنعه ع أ. 6 علم ,مت:اسآ

 ش ١ هك 26

 < م6019 1ه24 م : ىرغصلااسأ
 ؟مرا 2 ل 2 6١5ه 6 ؟م#

 49 + 776127: ىطسولا ايسآ
 اب ع مس: ناوسأ

 م. : جوسأ

 سوسأ : +١

 طويسا : ٠١١

 +4 : ىناغقالا ناخ فرشا
 موس ( موع و . روشأ
 عمزع مع عمو تع. عجب : نابفصأ

 سكر اغا

 4١ه « ؟١1 : ايكرت ىف حالصالا
 ؟ م : ىبدلا حالصالا

 م.م وم :. ( طحملا) ىلطالا

 مهو. ءومبجح ء مود هنطا
 م.م. . ةلجملا اغا

 م: : قيرغالا

 ١4 « مم: تاوغالا

 موب : هقراقا

 < 74+ 2 م4. مل : بايسارفا

 14 م
 ء ؤو5 ع 4م مع لم : ةيفرفأ

 م45 2 واب ءلإب او ع

 مم: اثنا
 ءماعمم ؟مء#سوعح. : ناتسناتفأ

 مع 7

 ١و : ول نويق قأ

 مج : ىايثعلا عاطقالا
 ١ :ثومك <0

 مس.و : لباشال سك ا
 ءمعج سوم سوو عسسو :دارك |
 سرر ا ضفرب

 1١9« . ال4 . ( نوينايلالاو ) اينابلا

 كك تدك تشل للا

 ١ "1: ١١م ا" < ١م

 ءاذمفعء اله ع 7786 1؟

 الا ع
 يس. ع عس س.: كاكولا

 مه : ( ماشلا ىف) مازتلالا

 معو. : دردلا



 ل

 م1 : ( لصنقلا ) ىثلالا
 الك ءعرل وو م. ىلالا

 ١11١150 ع 1ع 4

 منح : تولا

 ١٠١6114 (ريسلا) لوب ردتسكلا
 « مس[ و1 : ( نويناملالاو ) ايناملا

 موو 6 752 ب ”».و 2 رب

 عم : اديملا
 هو هو : هبايمأ
 عرب. : ةسدفملاةنامورلاةيروطاربمالا

 (ايكرت رظنا ) : ةينامعلاةيراوطاربمالا
 ممم : ةيبرع ةيروطربمأ
 مو؟ ءم.م ووعد : تازاتمالا

 دعم : نامرد مأ

 مس. : نومدقملا ءارمآلا

 الرس ءمع وس سجن اكيرمأ
 انام ان سل

 :٠٠١ ( خيسلا ) ريمآلا

 مل : ( حاصر نامأ
 مما « )هو : لوضانالا

 ١" : ىلريش ىنوتا
 : (ةيناطيربلاةلودلاو زيلجنالاو) ارتلجتا

 هواك 11 خدع
 « اللا امل 6 "5726ه 6 هال

 ملال عمك ىلع ءابق ءالإل

 ١156411٠١651١ ء ملهي مخلال

 كنف في ا
 <« «11 1١64641581513

 م ا١ةيشل4 1 هاب 20566

 ءرلالس«ء لالا ءفالع ارك

 اوم 2 امل١- أ لتي ١1ا/؟

 كي ا

 كاش تا لل

 0 الاإ ]8

 كفر اضف شلل

 تىك الم , "و 6 »9

 6« ع لا 4

 تضرر ثا نر لا تدير

 فان يك 2 ل

 كيش ارتب لولا دي ا يت

 نول 1 ل تر

 ارت فسر تق ا

 , "وو ع حسو 2 ع2 خ١

 سم ردح 6 5 ا ا

 ءالول ء مالو < ياء لإ

 اكوا كول رك ما
 « ملحد

 .ع54 رو ء1و 16 : سلدنألا

 اطيل رت لاا ارا

 مام: ديلقالا

 بي : ةرقأ

 جم معمم سم : ةيراشكنالا

١ 

 «لاله ءلاة عوار

 ء6ا95ه4١٠ ١5< ءاآال« ١ا/اب

 616 ؟5ا54 ؟”5ه6 5

 000 ف ل و

 يابا عاب



 -44ع-

 ماب : انوكنا
 ؟ مع : نامركنا

 ١9 : رعاشلا ىرونالا

 بو : مارهألا
 بو : هياوود تروأ

 ه٠ . بيز نار وأ

 ؟17 :زتلرتسوا

 اخ :سوبرايلوا

 مهوب : هييفلوأ

 (سراف رظنأ) : ناريا

 2( با يايو سا : ايلاطيإ

 نك اقل سس ا

 موج عم. 69+ : نويويآلا

 +. : نثوأ

 74 : ( رئارج ) ناينودالا

 هن

 ءرسمر سوو ميسو : (ةيالوز ناباي

 مل ع يجب

 سبع م. : رأي
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 الع ادع
 ليلا



 باوص الخ سا ص

 دييش 1 ادهش و9 م

 اورذنا ورذنأ ١6 هد

 ىواكشلا هذه ىراكشلا اذه 6 ١6

 الع ادفع ايلط دمتم ١

 رطاتقلاو طاقتلاو 6 #١

 ىو 5 فن

 دينع ادعو يوب +

 هالءاغا 2651ع] شماع زوو

 دعب 25 2

 اهبيس نأ نآيابيس ١ دوت

 ةلاصقتا ةفاضنتا # دوك

 تاروث تاراوث وو #”.+
 ةلودلا ريخ ةلودلا ريغ <١ د

 لاب لاك نحت فلي

 حلاصلا ملامت 4 4
 دم'الا لمالا دوا 4
 نوتسرلب نوتسرلب 1٠١١ مو

 لامع للاقم ا وسو

 جرخت جرخف »9 م46

 اميلس نابلس ١١ »«عو
 تامزالا نامزالا وجنب جو.

 ىارثا 23 ىرلا وال ع

 تالايإ تاالآ دب صم

 اودؤي اودحإزلا ا ىوب م١

 نعبرقملا نيمرقملا ذا ومع

 ةنهم هيشم ١40 لا

 ةاولمملا ةراملا سب هي

 ىلدالا طوق مالسالا طوقس شماملا "9

 اوصضجا وحتج ول موج

 ايجانتو اههتاتو الو و١١ موج

 أ سلانالا ورخام . برغل ورجال شاخلا مج

 تراك دقو ْ : 1 تناك دقو ١ مد



 امنت نس <-ض

 و. مالسالالظ و و“

 ابجرأ ذو ومو

 3 ر اان ملل

 , ممنأ اذهو اللذلا
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